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Ing. PAVEL BERAN, Ph.D.

Počátkem léta 2017 jsem začal uvažovat o sportovní pušce „vojenského stylu“. V té době 
se již stahovala mračna nad samonabíjecími puškami předělanými z vojenských plně 
automatických zbraní a velkokapacitními zásobníky. Takže logicky, pokud jsem chtěl 
samonabíjecí pušku, bylo rozumné se podívat po takové, která již jako samonabíjecí byla 
vyrobena. Po nějaké době jsem objevil Zastavu M77 SA ráže 223 Rem v nabídce firmy 
Řehák a Řehák v České Třebové. 

TEST

v ráži 223 Rem

Zastava M77 SA je členem rozvět-
vené rodiny klonů jugoslávských, 
respektive srbských klonů AK-47. 
Základem je Zastava M70 v ráži 
7,62x39 mm, nejvíc podobná 

svému vzoru AKM. Od něj se liší ne-
chromovanou hlavní a silnějším plechem 
pouzdra závěru. Ve snaze prorazit na 
„západní trh“ zbrojovka Crvena Zastava 
přišla s útočnou puškou Zastava M77 B1 
v ráži 7,62x51 mm NATO a lehkým kulo-
metem Zastava M77 téže ráže. Po rozpadu 
Jugoslávie nástupce Crvené Zastavy – 
Zastava Arms – začal vyrábět pro export 
civilní samonabíjecí varianty Zastava M77 
SA, a to v rážích 308 Win, 243 Win, 222 
Rem a 223 Rem. SA znamená semi-auto, 
to proto, že tyto zbraně byly vyrobeny 
jako samonabíjecí. Dnes Zastavy M77 
SA nahrazují jejich lehce modernizované 
pokračovatelky Zastava M2010.  

Puška, kterou jsem si od Řeháků 
přinesl, byla vyrobena v roce 2007, ale 
evidentně se jednalo o zbraň v novém 
stavu. Byly k ní přibaleny dva ocelové 
zásobníky na 10 nábojů. Rám zbraně je 
lisovaný s plechu, nefunkční plochy zá-
vorníku a nosiče závorníku nesou hrubé 

o stoupání 7“ na otáčku. Je kovaná zastu-
dena z chromvanadiové oceli vyznačující 
se velmi dobrou odolností vůči otěru. 
Vývrt není chromovaný. Pistolová rukojeť, 
pažba, nadpažbí a podpažbí jsou dřevěné. 
Pažba má přišroubovanou a přilepenou 
masivní pryžovou botku. Samotná pažba 
svojí délkou odpovídá klasickému AK-47, 

Zastava M77 SA

stopy po obrábění. Povrch zbraně je fos-
fátovaný a přestříkaný černou barvou. 

Zajímavou vychytávkou je nastavitelný 
plynový regulátor se třemi polohami: nor-
mální podmínky – 1, znečištění – 2, uza-
vření – poloha 3, která ze samonabíjecí 
pušky rázem udělá opakovačku. Hlaveň 
je těžká, se šesti pravotočivými drážkami 

Zastava M77 SA

Nastavitelný plynový regulátor

SPECIALIZOVANÁ  
PRODEJNA / E-SHOP

Kontakt:
Družby 1014/19, Plzeň 312 00
Po–Pá 9:00–12:00 12:45–17:30

Tel.: +420 377 223 796
Email: info@alfatactical.cz
 www.alfatactical.cz

Slevový kupón > je možné využít k jednorázovému nákupu > nelze ho kombinovat s jinými slevami > platnost 
kupónu je vyznačena na štítku > kupón lze uplatit na e-shopu alfatactical.cz, zadáním kódu do políčka „uplatnit 
slevový/dárkový kupón“ a nebo předložením kupónu před nákupem ve specializované prodejně v Plzni.  
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek.

SLEVOVÝ KUPÓN
> 3% sleva <  

zbraně, střelivo, optické zaměřovače, dalekohledy 

> 5% sleva <  

obušky, nože, elektrické paralyzéry, obranné spreje, doplňky sebeobrany a zbraní

> 10% sleva < 

oblečení, obuv, taktickou výstroj, batohy, pouzdra a čištění na zbraně, spacáky,  
karimatky, nádobí, nářadí

Navštivte nás na
www.facebook.com/AlfatacticalCZ
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