
Název, druh  
Naše cena Obvyklá 

(plná záruka, servis, možnost přezkoušení, …) s DPH cena 

ZBRANĚ – NOVÉ 
 

Pistole STI Open 2011 9mm Luger(9x 21, .38SA,.38SC) 55.000,- 75.000,- 

 
Pistole pro divizi Open IPSC. Zbraň je stavěna a laděna v naší puškařské dílně, kde jsme stavěli velké 

množství podobných zakázkových střeleckých speciálů a byla stavěna v klidu (bez netrpělivého tlaku zákazníka) 

a s velkou pečlivostí. Obsahuje díly těch nejlepších firem na trhu: Rám a závěr jsou od STI (Austin, Texas), 

hlaveň je použita Schuemann Hybricomp (USA) se čtyřmi tryskami. Čtyřděrový kompenzátor jsem osobně vyrobil 

z vysoce odolného titanu Grade 5. Závěr je dynamicky vyvážen specielním odlehčením. Rám zbraně je 

v povrchové úpravě zlato 18 karátů (mat) a závěr v matném brynýru. Pažbička je luxusní šedá (je možno 

montovat pažbičku i jiných barev). Zbraň není dosud opatřena zaměřovačem a ten lze jej samozřejmě 

doinstalovat až na přání/výběr zákazníka (C-More, Docter, Oko, Aimpoint, a podobně). Zákazník není v tomto 

případě ani omezen výběrem ráže, neboť hlaveň je dosud nekomorovaná, takže si může vybrat z těchto ráží: 

9mm Luger, 9x21, 9x23, .38 Super Auto, .38 Super Comp. Všechny tyto komorové výstružníky máme v dílně. 

Cena těchto pistolí, ovšem nedoladěných, je vždy nad 100 tisíc Kč. Tato je v plochách (závěr-rám a závěr-hlaveň) 

velice pečlivě ručně lapována! 

 

Pistole CZ-83, laděná, ráž 7,65mm Brow. bez povrchové úpravy 7.500,- 10.000,- 

 Ilustrační obrázek 

Pistole CZ-83, postavená na vybraných dílech zbrojovky CZ Uherský Brod, minimální tolerance, laděna – 

„stavěna“ naší dílnou. Prozatím bez povrchové ochrany, neboť předpokládáme, že si v tomto technickém stavu 

zaslouží některý z ušlechtilých povrchů, které můžeme nabídnout (než třeba běžný brynýr). Je možno zajistit na 

tuto zbraň – zákazník si dle vzorkovníku může vybrat: Zlato A, Zlato B, Zlato C, Zlato 18 karátů, Stříbro, 

Palladium, Rhodium, Ruthenium, Ruthenium tmavé, Nikl a Chrom. To vše v lesklém či matovém provedení, 

opatřeno lakem nebo bez přelakování. Z nejtvrdších povrchů můžeme nabídnout nitrid titanu v provedení černém 

a zlatém (nitrid titanu se používá na břity řezných nástrojů). 



 
 

 

 

 

 

 

Broková kozlice YLDIZ SPZ SM ráže 12/76-12/76 11.000,- 16.700,- 

 
Lehká a spolehlivá broková kozlice, vytahovače. 

 

 

 

 

 

Samopal vzor 58 P, ráže 7,62x39 (výjimka nutná) (2) 3.000,- 4.500,- 

 
Klasický samopal vzor 58P (pažba) s úplným příslušenstvím, bez jakýchkoli úprav. Zbraně vybrány u 

dodavatele jako nejlepší kusy v jeho skladu a původně byly určený na dodatečnou přestavbu – provedení 

praktické modernizace zbraně, instalaci různých vyráběných doplňků a podobně. 

 

Pistole samonabíjecí CZ-75 Compact ráže 9mmLuger 16.000,- 15.800,- 

 
Pistole CZ-75 velmi vhodná na nošení. Nová, naprosto nepoužitá zbraň, vybraná na prodejně CZ 

Uherský Brod a získaná jako odměna za vzornou reprezentaci firmy (II. Místo na Mistrovství světa 

v jihoamerickém Ecuadoru)  

 

 

  

http://www.czub.cz/index.php?p=32&idp=1&ids=2&idz=7&lang=cz


Brokovnice samonabíjecí Winchester Super X3 Field 30.000,- 34.000,-Kč 

 
 

Vynikající samonabíjecí brokovnice renomovaného amerického výrobce.  Zakoupena z výstavy pro 

zkoušku funce, jako poslední model Super X3. Tato zbraň skutečně  "žere" náboje od 12/70 s náplní 

24 g až 12/76 s náplní broků 54g bez nejmenších problémů. To vše zajišťuje nová automatická 

regulace odběru plynů.  Je to první zbraň po čtyřiceti letech, která se dokáže vyrovnat mojí  

 nejmilejší závodní brokovnici na Trap, na kterou jsem zvyklý již od dětských let. Velice rychlý 

závěrový mechanismus. 

 Možno vyzkoušet. 

 Prošla mě rukama spousta samonabíjecích brokovnic a s Remingtonem 1100  

 jsem byl 2x Mistr Evropy, tento Winchester hodnotím jako jednu z nejlepších zbraní, kterou jsem měl 

v ruce. 

 
 

DÍLY zbraní – NOVÉ 
 

Adaptér-komplet "vršek" pro AR-15 ráže 9mmL se zás. UZI 27.000,- 32.000,-  

 
Kompletní konverzní sada pro rychlou přestavbu samonabíjecí pušky AR-15 na ráži 9mm Luger. Přesný 

a spolehlivý adaptér (kompletní vršek, instaluje se pomocí jediného standardního čepu na stávající zbrani) 

renomované US firmy American Spirit Arms. V soupravě je již (nutná a dokupovaná) vložka zásobníkové šachty 

(vkládá se bez použití nástrojů) a tři zásobníky UZI (2x30 ran a 1x 20 ran). US State Department již nepovoluje 

vývoz tohoto adaptéru mimo území USA. 

 

Adaptér komplet "vršek" pro AR-15 ráže 7,62x39 26.000,-  

 
Kompletní konverzní sada pro rychlou přestavbu samonabíjecí pušky AR-15 na ráži 7,62x39. Přesný a 

spolehlivý adaptér renomované US firmy American Spirit Arms. Hlaveň opatřena kompenzátorem Miculek. 

V soupravě jsou i zásobníky na 20 ran a samozřejmě specielní závorník. Velmi vzácná a již prakticky nedostupná 

sada. US State Department již nepovoluje vývoz tohoto adaptéru mimo území USA. 

 

Adaptér komplet "vršek" pro AR-15 DPMS .223 REM 30.000,-  40.000,- 

 



 Takováto hlaveň je instalována do tohoto kompletního „vršku“ AR-15. Jedná se o nejtěžší a nejpřesnější 

sériově vyráběnou hlaveň. Výrobcem hlavně je US firma DPMS. US State Department již nepovoluje vývoz tohoto 

adaptéru mimo území USA. 

 

Rám AR-15 kompletní s pažbou Rock River Arms (USA) (2) 14.000,- 16.500,- 

 
 Kompletní nastrojený rám (spodek) pro AR-15. Výrobcem tohoto rámu je US firma Rock River Arms, a 

jejich rámy jsou považovány za nejkvalitnější na trhu. US State Department již nepovoluje vývoz tohoto adaptéru 

mimo území USA. 

 

DÍLY zbraní – NOVÉ – 

pokračování 
    

Adaptér (hlaveň a závěr) pro Pi syst.Colt 1911.ráže 9mm Luger 6.000,- 23.000,- 

Hlaveň Briley s kompenzátorem pro Pi syst.Colt 1911, r.38SA 6.000,- 12.000,- 

Adaptér (hlaveň a závěr) pro Pi CZ-75 PREMA, ráže .22LR 3.800,- 6.800,- 

Rám pistole CZ-83, ráže 7,65mm 4.500,-   

Závěr CZ-83, ráže 9mm Browning 2.000,-   

Rám CZ-75 Compact 5.000,-   

Hlaveň pistole CZ-83 ráže 9mm Makarov (2) 500,-   

Hlaveň pistole CZ-92 ráže 6,35 Brow (10)  180,- 350,- 

Hlaveň brokovnice CBC 586 ráže 12/76 1.500,- 2.794,- 

Závěr pro COLT 1911 ARMSCOR ráže .45ACP  4.000,- 8.000,- 

Závěr STI ráže .40 S&W 5.000,-   

Hlaveň REMINGTON 1100 12/70 s vým. Choke 7.000,-   

Hlaveň PARA ORDNANCE .40 S&W  8.000,- 10.160,- 

Hlaveň STI (těžká-bull) ráže 9mm Luger (9x21) 4.500,-   

Hlaveň se závitem pro M98 ráže .308 Winchester 3.000,-   

Závěr kompletní ZKK-600 4.000,-   

Závěr kompletní ZKM-451 2.000,-   

Hlaveň se závitem pro M-98 ráže .308Winchester 3.000,-   

Hlaveň se závitem pro M-98 ráže .300Winchester Magnum 3.000,-   

Hlaveň se závitem pro M-98 ráže 7mm REM Magnum 3.000,-   

http://www.czub.cz/index.php?p=32&idp=1&ids=2&idz=3&lang=en
http://www.czub.cz/index.php?p=32&idp=1&ids=2&idz=3&lang=en
http://www.czub.cz/index.php?p=32&idp=1&ids=2&idz=6&lang=en
http://www.czub.cz/index.php?p=32&idp=1&ids=2&idz=3&lang=en
http://www.czub.cz/index.php?p=32&idp=1&ids=1&idz=1&lang=en
http://world.guns.ru/handguns/hg59-e.htm
http://www.czub.cz/index.php?p=32&idp=3&ids=10&idz=39&lang=en
http://www.czub.cz/index.php?p=32&idp=2&ids=8&idz=22&lang=en


Polotovar brokové hlavně ráže 410 (bez komory) (1) 1.000,-   

Polotovar kulové hlavně ráže .308W (bez komory) 1.500,-   

Polotovar kulové hlavně ráže .30/06 Sprgf (bez komory) 1.500,-   

Polotovar kulové hlavně Lothar Walther 6mm (bez komory) 3.500,-   

 

ZBRANĚ – POUŽITÉ 
 

Troják Sodia Ferlach ráže 8x57JR - 16/65 - 16/65 65.000,- 

 Čistý ve vývrtech i povrchu, včetně dřeva. Nutno vidět, vážnému zájemci mohu zaslat foto.  Starší zbraň z jedné 

z nejrenomovanějších puškařských dílen. Na zbrani nové základny klapkové montáže německé firmy Recknagel. 

Možno dodat i s kompletní klapkovou montáží se zaměřovacím dalekohledem Schmidt & Bender 1,5-6 x 42. 

Uvedená cena je bez optiky a vrchního dílu montáže. 
 

Broková dvojka ZP-47 ráže 16/70 - 16/70 3.500,- 5.000,- 

Nabízená brokovnice je opotřebena běžným používáním. V poválečné výrobě v 

brněnské Zbrojovce byla ukončena výroba vojenských zbraní a nahrazovala se rozšiřováním výroby loveckých a 

sportovních zbraní. Postupně vznikaly konstrukce nových zbraní. Například kulovnice ZG 47, ZKK, věhlasný 

revolver Brno Grand a brokovnice ZP 47, ZH, Brno Super, Brno 500 a další. Konstrukce brokovnic ZP, stejně jako 

traktoru Zetor 25, vznikaly na prknech konstruktérů tajně už za dob nacistické okupace. Typová řada brokovnic 

ZP je řešena jako broková dvojka, tedy s hlavněmi uspořádanými vedle sebe. Další byly kozlice. Brokové dvojky 

řady ZP byly vyráběny v loveckém provedení s vytahovači a později s vyhazovači vystřelených nábojnic v rážích 

16 a 12. Vyráběly se také verze sportovní s krátkými hlavněmi na střelbu na skeet a s dlouhými na trap. Závěr je 

typu Purdey, tj. se dvěma háky a klíny pod hlavní za sebou a jistícím klínkem zapadajícím do čela lůžka. Jedná 

se o velmi pevný, odolný a spolehlivý závěr, který se běžně u jiných výrobců používá na kulové dvojáky i silných 

výkonů. V době vzniku brokovnice a během její sériové výroby se v brněnské Zbrojovce kulové dvojáky nestavěly. 

Zámky jsou postranní uložené na boční desce. Pokrokovým řešením uplatněným v zámcích bylo použití bicí 

vinuté pružiny, která je spolehlivější než používaná V pera. Materiál na hlavně byl použit ČSN 13 242. Baskule 

byly zápustkově kované v Poldi Kladno z oceli třídy 14, později 15. Celkově se jedná o velmi podařenou zbraň, 

která se vyrovná a předčí řadu zbraní zahraničních a svým řešením (konstrukcí závěru a bočních zámků) se řadí 

vůbec k nejlepším brokovnicím do dnešní doby. Výroby brokovnic řady ZP byla ukončena v druhé polovině 90. let 

minulého století a trvala více jak 50 let. Ve své době byla úspěšným vývozním artiklem do několika desítek zemí 

světa včetně náročného trhu Velké Británie, kde jsou dvojky v zvláštní oblibě. Podle mého názoru je brokovnice 

ZP jedna z nejlepších zbraní co byla u nás vyráběna. V současné době závěry ZP slouží k přestavbě na kulové 

dvojáky. 

 

Pistole SPS OPEN ráže .38 Super 40.000,- 60.000,- 

Pistole pro divizi Open IPSC. Jedná se o osobní sportovní zbraň mojí manželky, 

která s touto zbraní dosáhla titulu Mistra republiky. Pistoli jsem postavil z dílů španělské firmy SPS. Pistole není 

příliš používaná, neboť manželka nestřílela příliš dlouho. Rám, závěr i hlaveň jsou od SPS, Hlaveň je se čtyřmi 

tryskami, osmiděrový ocelový kompenzátor firmy SPS. Spoušťový mechanismus Cylinder & Slide s bodovým 

http://www.sps-dc.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=213&osCsid=43a84cbe5b2f424718f21a2669e2cf1e
http://www.lovuzdar.sk/inzercia/inzerat-5548/hamerles-zp-49-1212


odporem spouště 0,5 kg. Zbraň je opatřena špičkovým firmy C More z Virginie – USA na jednostranné montáži. 

Jednostranná montáž JP Enterprices (USA) umožňuje rozebrání zbraně bez nástrojů i s nainstalovanou 

natahovací páčkou. Specielní tovární opěrka znemožňuje styku palce se závěrem a zamezuje tak brždění závěru 

při možném nesprávném úchopu zbraně. 

Zbraň je opatřena klasickým brynýrem. Je možno zajistit na tuto zbraň některý z ušlechtilých povrchů, (než tedy 

třeba běžný brynýr) – a zákazník si dle vzorkovníku vybere: Zlato A, Zlato B, Zlato C, Zlato 18 karátů, Stříbro, 

Palladium, Rhodium, Ruthenium, Ruthenium tmavé, Nikl a Chrom. To vše v lesklém či matovém provedení, 

opatřeno lakem nebo bez přelakování. Z nejtvrdších povrchů můžeme nabídnout nitrid titanu v provedení černém 

a zlatém (nitrid titanu se používá na břity řezných nástrojů). 

 
Jedná se o precizně odladěnou a především nejspolehlivější zbraň, kterou jsem kdy poznal. 

 

Pistole samonab. CZ-75 ráže .40S&W postavena pro MODIFIED 13.000,- 35.000,- 

 
Prostřední pistole (v 18 kt zlatě) z tohoto obrázku je již prodána, jedna z krajních také. K dispozici je ještě jedna. 

Jedná se o zbraně pro IPSC divizi Modified, které jsem postavil v době, kdy jsem reprezentoval firmu CZ Uherský 

Brod. S těmito zbraněmi jsem dosáhl největších střeleckých úspěchů svého života (titulu vicemistra světa, několik 

titulů Mistra Evropy a vyhrál jsem mnoho národních mistrovství).  

 

Malorážka samonabíjecí CZ 511 ráže .22LR 6.000,- 10.000,- 

 
Ráže  22 LR  22 LR Subsonic 

Celková délka 980 mm 

Délka hlavně 564 mm 

Kapacita zásobníku 8 nábojů 

Délka záměrné 445 mm 

Mířidla překlopné hledí 50 - 100 m 

 

 

Malorážka opakovací TOZ 78/01 ráže .22LR 4.800,- 6.000,- 



 
Opakovací malorážka TOZ-78 je pro svoji spolehlivost oblíbená mezi lovci a začínajícími střelci. 
Malorážka TOZ-78 nabízí výjimečný poměr mezi užitou hodnotou a cenou. Válcový odsuvný závěr a odnímatelný 
zásobník přispívají k mimořádné spolehlivosti a uživatelskému komfortu této zbraně. 

 

 

NÁBOJE ve specielní nízké ceně  

 
Náboj FEDERAL ráže 7mm RemMag 150grs Nosler Bal.Tip P7RH  78,- Kč,- 99,50 

100 ks výborných nábojů Federal jedné série, původní cena 20 ks je 1.990,- Kč, nyní 1.560,- Kč. 
 
Náboj brokový SB PRACTICAL 12/63,5, brok 3mm (2500 ks skla.) 5,60 Kč- 6,50 

Cena ks platí pro odběr celého množství. 
 
Náboj brokový SB PRACTICAL SLUG 12/63,5,(400 ks skladem) 15,- Kč 17,24 

Cena ks platí pro odběr celého množství. 
 
 

Nábojnice pro přebíjení  

 
Nábojnice 9mm Luger (S&B) (9.000 ks) 2,30 3,37 

 
Nábojnice 9x21 (S&B) (12.000 ks) 3,- 3,62 

 
 
 

Střely pro přebíjení  

Střela .40 S&W (S&B) 170 grs, CN (10.000 ks) tombak 2,90 3,38 

 
Střela 9mm (Luger) 124grs (S&B) RN (22.500 ks) tombak 1,90 2,20 

 

http://www.detex.cz/wp-content/files_flutter/1250866357TOZ-78.jpg

