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sportovní zbraně

N
ějaký čas to trvalo, než 
zbraně BCM dorazily z Itá‑
lie do Čech, ale koncem 
léta tady byly. A nejen to. 
Jednu z těchto pušek si 

takříkajíc osedlal Aleš Chudoba a začal 
s ní jezdit po závodech odstřelovačů. 
Od srpna 2014 do uzávěrky tohoto 
čísla stačil se svojí puškou BCM model  
F/TR absolvovat čtyři závody, z nichž 
hned tři vyhrál. 

Ano, může to být střelcem, může 
to být někdy dokonce i náhoda, ale 
vedle střelce a teoretické náhody tady 
musí být také kvalitní zbraň. Vynika‑
jící střelec si s nekvalitní zbraní na 
bednu nestoupne a vynikající flinta je 
špatnému střelci málo platná, protože 
s ní nenastřílí. Takže ta zbraň z BCM 

Italská firma BCM Europearms je 
našim čtenářům dobře známá. Psali 
jsme o ní a o jejích výrobcích v čísle 
10/2013 a následovalo několik drobných 
zpráviček o novinkách v jejím 
sortimentu. Všechno se 
to dělo v souvislosti se 
skutečností, že italskou 
firmu začala na českém 
trhu zastupovat firma 
Zbraně Liberec v čele 
s vynikajícím střelcem 
Alešem Chudobou  
a tyto zbraně tak pro 
české zákazníky získaly  
na dostupnosti. 

si pod Ještědem našla svého střelce 
a společně doma i v zahraničí dosa‑
hují vynikajících výsledků. Ve Zbra‑
ních Liberec působí rovněž Monika 
Pěčková, která si odstřelovačku také 
ráda zastřílí. V jednom z těch závodů 
vystřílela v ostré konkurenci čtvrté 
místo. Samozřejmě se stejnou zbraní. 

Jak nám Aleš Chudoba řekl, je po‑
chopitelné, že než se s novou puškou 
tohoto druhu (a vlastně s každou) začne 
usilovat o mety nejvyšší, je nutné se 
s ní sžít a najít jí to nejvhodnější krmi‑
vo v podobě té nejsprávnější laborace 
střeliva. U střelby na velké vzdálenosti, 
pro niž je tato zbraň určena, to platí 

která 
vyhrává
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Flinta, 

�� Na zbrani je namontován zaměřovací daleko-
hled Meopta ZD 6–24x56 v montážních kroužcích 
Leupold QRW. Montážní lišta je součástí pouzdra 
závěru. K odemčení závěru stačí pootočení o 60°.
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