
My se v‰ak v tomto ãlánku ne-
budeme vûnovat vydfie fiíãní,
n˘brÏ Vydfie, nové ãeské vel-

koráÏové odstfielovaãce, ãi chcete-li,
antimateriálové pu‰ce, která, pokud je
obsluhována vycviãen˘m a odhodla-
n˘m stfielcem, mÛÏe v nepfiátelském
rybníku napáchat podobnû nenapravi-
telné ‰kody jako vydra. S novou velko-
ráÏovou odstfielovaãkou Vydra 99 pfii‰la
na ãesk˘ trh poãátkem roku 2011 firma
Zelen˘ sport ze Slatiny u VysokéhoM˘ta.
Jde o firmu, která je na‰im ãtenáfiÛm

velmi dobfie známa jako prodejce ‰iro-
kého sortimentu pfieváÏnû sluÏebních
zbraní z 20. století s dÛrazem na zbra-
nû druhé svûtové války a zbranû pová-
leãné. ¤adu samonabíjecích verzí útoã-
n˘ch pu‰ek systému Kala‰nikov firma
nabízí také pod vlastní znaãkou, takÏe
s v˘robou nov˘ch zbraní zde mají bo-
haté zku‰enosti.
V kaÏdém pfiípadû je Vydra po letech,

kdy na‰emu trhu s velkoráÏov˘mi od-
stfielovaãkami kraloval z domácích v˘-
robkÛ jen vsetínsk˘ Falcon, dal‰í ãesk˘
pfiíspûvek do kategorie zbraní, která je
dnes i díky probíhajícím asymetrick˘m
konfliktÛm ve svûtû velmi populární.

ZbraÀ nám pfiímo v sídle Zeleného
sportu pfiedstavil Martin Rudolf: „Vydra
v ráÏi 50 Browning byla konstruována

jako levná velkoráÏová pu‰ka, která v‰ak
na druhou stranu nabídne rozumn˘ uÏi-
vatelsk˘ komfort a pfiedev‰ím úãinnost
osvûdãeného náboje. Konkurence zaãí-
ná s cenami tûchto zbraní na 100 000 Kã,
takÏe hodlámemimo jiné konkurovat ce-
nou. Podobnû jako v jin˘ch segmentech
trhu nabízíme kvalitu za cenu, která kon-
kurenci vyráÏí dech.“
V dal‰ím rozhovoru jsme se dozvû-

dûli, Ïe zbraÀ je koncipována jak pro ci-
vilní stfielce, tak pro sluÏební pouÏití jako
antimateriálová pu‰ka. V˘voj zbranû byl
neobyãejnû rychl˘. My‰lenka na zkon-
struování odstfielovaãky pfii‰la nûkdy
koncem roku 2009 a na konci roku
2010 uÏ byla zbraÀ na svûtû. Nejinten-
zivnûj‰í závûreãné pracovní úsilí na
vzniku zbranû trvalo pÛl roku. Prototyp
odstfiílel kolem 200 ran a bez problémÛ
splnil v‰e, co od nûj v˘robce oãekává.
Nenese Ïádné stopy opotfiebení.

POHLED ZBLÍZKA
Vydra je jednoranová zbraÀ, jejíÏ srd-

ce tvofií mohutn˘ válcov˘ odsuvn˘ závûr,
jenÏ se uzamyká dvûmamasivními ozu-
by do pouzdra závûru. Pohyb, kter˘ jsme
mûli moÏnost si vyzkou‰et, je velmi ply-

n o v é z b r a n û

42 s t fi e l e c k á r e v u e › ã e r v e n e c 2 0 1 1

Vydra je sympatické zvífie, které si plave ve vodû, na obrázku vypadá roztomile a má
sympatickou koÏe‰inu. Pokud v‰ak jste majitelem rybníka a usadí se vám v nûm
vydra, sympatick˘ chlupat˘ tvoreãek vám spolehlivû zlikviduje chov ryb. Vydra se
prostû na první pohled nezdá, ale umí se o sebe postarat.

Mgr. Jan TET¤EV

V rukou urostlého muÏe Vydra rozhodnû nevy-
padá jako nûjaké monstrum, jímÏ ostatnû ani
není. Pfii celkové délce 1210 mm váÏí 8,40 kg.

Vydra ze Slatiny




