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nové zbraně

B
ýt aspoň na chvíli všemoc-
ným odstřelovačem, kratič-
kým pohybem ukazováku 
rozhodujícím o životě a smrti 
na míle vzdáleného nepřítele, 

by chtěl kdekdo, i když jen minimum je-
dinců má konkrétnější představu o tom, 
co všechno to vlastně obnáší – včetně 
toho, že samotný přesný výstřel bývá 
často jen pověstná třešnička na dortu. 
Pro zbrojní průmysl je to ale dobrá 
zpráva: znamená totiž, že výrobci vyso-
ce přesných pušek opatřených kvalitní 
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Na přelomu září a října 
2013 došlo na první oficiální 
představení několika 
zajímavých přírůstků do rychle 
košatějící rodiny opakovacích 
malorážek CZ 455. Asi největší 
pozornost odborných novinářů 
upoutal model Precision 
Trainer, vzhledově připomínající 
plnokrevnou odstřelovačku.

optikou nemusejí být odkázáni jen na 
dodávky ozbrojeným a bezpečnostním 
složkám. Naopak to momentálně vypa-
dá, že velkou část početné řady firem 
a firmiček vyrábějících různé typy od-
střelovaček a terčovnic slušně živí pri-
márně právě zájem civilních zákazníků. 

A nejde jen o zbraně v plnokrevných 
puškových rážích. S těmi to totiž tra-
dičně není jednoduché: střelba z nich 
je v mnoha ohledech náročná, drahá 
a na náležité úrovni se dá bezpečně 
provozovat jen na některých střelni-
cích. Proto se během druhé světové 
války začaly pro výcvik odstřelovačů 
využívat malorážky se zaměřovacími 
dalekohledy a náležitě redukované ter-
če, s jejichž pomocí se napodobovaly 
reálné bojové situace. 

Malá odstřelovačka
Od té doby se hodně věcí změni-

lo. Malorážky opatřené zaměřovacím 
dalekohledem se nepochybně stále 
používají pro přípravu odstřelovačů, 
protože představují těžko nahradi-
telnou realistickou, a přitom levnou 
výcvikovou pomůcku. Co se nedá pře-
hlédnout, je rychle stoupající populari-
ta sportovních malorážkových disciplín 
odstřelovačského typu. 

Pro tento účel není vhodná zdale-
ka každá malorážka, minimálně ne 
bez dodatečných úprav. Z dosavadní 
nabídky České zbrojovky a. s. mohl 
tuto cílovou skupinu oslovit asi jen 
model CZ 455 Thumbhole z roku 2011 
s charakteristickou přímou pažbou 
z vrstveného dřeva s výrazným otvo-
rem pro palec a těžší hlavní Varmint. 
K dispozici byla také napínáčková 
verze s doplňujícím označením SST 
(Střelecká revue č. 1/2013), kterou 
uherskobrodská firma nedávno 

Model CZ 455 Precision 
Trainer představuje 
zdařilou reakci na 
zvýšenou popularitu 
„malých odstřelovaček“.




