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nové zbraně

Veletrh IWA v Norimberku 
je každoročně největší 
přehlídkou civilní zbrojní 
produkce, která se koná na 
evropském území. Kromě 
představení aktuálního 
sortimentu je samozřejmě 
kladen důraz především 
na novinky, kterými se zde 
výrobci z celého světa chtějí 
pochlubit. To se v plné míře 
týká i segmentu zbraní 
loveckých. Letošní ročník 
patřil v tomto směru k těm 
bohatším a my alespoň 
nahlédneme do palety 
nových produktů; nejsou 
zde ale novinky a firmy, jimž 
v nejbližší době věnujeme 
samostatné články.   

Lovecké zbraně 
na IWa
(red)

�� Nová broková kozlice Beretta 690 
Field III je lovecká verze oblíbené sportovní  
Beretty 692; vyniká tedy nízkou a elegantní 
baskulí s postranními zámky. Širší baskule 
prý zajišťuje extrémní stabilitu zbraně 
při švenkování díky většímu soustředění 
hmotnosti v těžišti. Při výrobě hlavní užívá 
firma osvědčený systém Steelium Plus, 
který – spolu se soupravou čoků OCHP 
(Optima ‑Choke High Performance) – 
zaručuje nejen kvalitu, ale také maximální 
precizi a perfektní krytí. Model 690 Field III 
zaujme zvláštním lasturovitým zahloubením 
zadní horní části baskule a výzdobou 
baskule jemnou, atraktivní gravurou všech 
ploch i vnější plochy lučíku. Zbraň má 
vyhazovače ECO a přepínací spoušťový 
mechanismus. Tzv. Constant ‑Opening‑
‑System reprezentuje šoupátková pojistka 
na krku pažby a klasická celoocelová 
temenní klička závěru. 
Oku lahodí pažbení z vybraného ořechu 
s jemnou rybinou úchopových ploch 
a povrchovou úpravou olejováním. 
Poměrně přímé hlaviště pažby 
s neznatelným zaoblením hřbetu má 
nevýraznou pistolovou rukojeť a vysokou 
pružnou botku. Pažby se vyrábějí na 
míru podle speciálního systému Beretta 
B ‑FAST. 6 mm široká hlavňová ventilovaná 
lišta končí perličkovou muškou.
Kozlici model 690 Field III nabízí výrobce 
v ráži 12x76 s délkami hlavní 67, 71 a 76 cm, 
celkovou délkou zbraně 800, 820 a 830 mm 
a hmotností cca 3,25 kg. Zbraň lze dodat 
také v levém provedení. 

�� Firma Davide Pedersoli dělá repliky. Letos 
byly v jejich stánku nové opakovací kulov‑
nice ve stylu Winchester 1886 a v ráži 45‑70 
Government, dokonce osazené kolimátorem. 
Pomalá ráže, s těžkou střelou o velkém 
průměru, není nic moc pro střelbu na vel‑
ké vzdálenosti, ale na druhou stranu její 
zastavovací schopnost na krátké a střední 
vzdálenosti je impozantní. Ve spojení s bles‑
kurychlým přebíjením kulovnice ovládané 
spodní pákou získáte kombinaci, která si na 
naháňce na černou nezadá se samonabíjecí 
kulovnicí. 




