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Kuriozity

Před několika lety mi napsal můj blízký kamarád Mikko z Finska něco v tom smyslu, 
že ví, že jsem dost magor, a má pro mě něco, co zaručeně musím mít. Poslal mi obrá-
zek rozestavěné pušky s hlavní na první pohled obrovského průměru a že mu mám 
zavolat. Zvedl jsem telefon a Mikko mi začal vyprávět příběh o známém finském 
puškaři, u kterého si jakýsi věhlasný lovec tropické zvěře nechal stavět speciál na 
tlustokožce, který ovšem neodebral, neboť nenadále zemřel při nějakém africkém 
dobrodružství.

Sloní puška 585 Nyati 

nimálně, u 557 Nyati měří 71 mm, u 577 
Tyrannosaur je to 76 mm.  

Buvola zabije spolehlivě
Otcem ráže 585 Nyati neboli 14,9x71 mm 

je americký spisovatel, publicista, profe-
sionální lovec (tedy v  naší terminologii 
lovecký průvodce) a  vynikající střelec 

Mgr. Miloslav JANČÍK, foto autor

Stav zbraně po příjezdu z Finska, pažba jako přitesaný pražec, mířidla nikde…

schopná dát střele o hmotnosti 750 grs 
(49 g) rychlost kolem 750 ms-1 a energii 
13 800 J. Ráži 585 Nyati pak lze považo-
vat za rodnou sestru T-Rexe, neboť obě 
pocházejí zhruba z téže doby, mírně se 
liší a  obě užívají střelu o  nominálním 
průměru .585“, tedy cca 14,9 mm. Jejich 
nábojnice se navzájem odlišují jen mi-

I puška AR-15 s nadstandardní délkou hlavně 18” vypadá vedle sloní pušky jako dětská hračka. Vlastně každá puška vypadá vedle této 
jako dětská hračka.

Nešťastný puškař má rozpracova-
nou pušku, a přesto, že ji už dva 
roky inzeruje, nikdo nemá zájem 

její dostavbu zaplatit a  pušku odebrat. 
Sdělil mi, že dílo je stavěné na závěru  
CZ 550 Safari Classics a má ráži 585 Nyati. 
Jiskřička zájmu byla zažehnuta a začal 
jsem plánovat výlet.

Jelikož jsem dlouholetým členem dis-
kuzního fóra na stránkách www.accu-
ratereloading.com a  léta znám i  jeho 
potrhlé zakladatele a  experimentátory 
Saeda a Waltera, tak mi stejně jako vět-
šině uživatelů internetu neušlo jejich 
humorné video, kde ortodoxně oblečení 
muslimové, většinou drobné postavy, 
střílejí z jakési velké pušky uvnitř nějaké 
skleněné kukaně indoorové střelnice. 
A ono to s nimi tluče a hází.

Touto filmovou hvězdou byl projekt 
Saeda a Waltera v tehdy nové zajímavé 
ráži 577 Tyrannosaur (T-Rex 14,9×76 mm), 
která v roce 1993 vznikla v dílnách dnes 
už zaniklé firmy A-Square jako alternativa 
pro jejich pušku Hannibal. Tato puška je 




