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MODERNÍ ZBRANĚ

RITTER 
MGR. JAN TETŘEV

P
okud máte v kapse dost peněz 
(nemusí to nutně být statisíce) 
a nemáte zkušenosti, může‑
te si nechat poradit. Jedno 
z míst, kde jsou dnes odstře‑

lovačky v České republice doma a kde 
je možno sesbírat rady i zkušenosti, je 
prodejna Zbraní Liberec. Jak jsme už 
před časem napsali, Aleš Chudoba se 

Jenomže když člověk potká někoho 
zajímavého se zajímavým zbožím, tak 
jednoduše neodolá.“ 

Aleš poprvé potkal firmu Ritter & 
Stark v Norimberku v roce 2016. Tehdy 
byla úplně nová a liberečtí byli saturová‑
ni značkou Victrix. „Jenomže,“ řekl nám 
Aleš Chudoba, „pak přišel říjen 2016.  
To jsme byli na soutěži Long Range 
v Senici. Najednou ti tam přijela dodávka, 
pomalovaná a polepená logy firmy  
Ritter & Stark. Z té dodávky vyskákalo 
hejno lidí, kteří na sobě měli také logo té-
hle firmy. Všimli si mě hned, jakmile uvi-
děli pušky Orsis. Dali jsme tudíž řeč a já 
se dozvěděl, že tři chlapi z Orsisu utekli, 
vzali s sebou svůj nový nápad a odjeli na 
Západ. Orsis tuto zbraň vyrábět nechtěl. 
A je to pochopitelné, zavést do výroby 
nový projekt není jednoduché.“ 

Tohle je příběh řady Rusů, kteří opouš‑ 
tějí svoji zemi, aby realizovali své sny 
tam, kde o jejich nápady stojí. A řek‑
něme si po pravdě, že ruské zbraně 
mají dnes cestu na Západ podstatně 
složitější než před pár lety. Změna je 
v nedohlednu, protože obě strany víc 
utahují šrouby, než aby je uvolňovaly. 
Spíš bude hůř. A tak „naši“ Rusové našli 

Odstřelovačky jsou dnes 
fenomén, se kterým se ve světě 
doslova roztrhl pytel. Potřebují 
je sportovní střelci a potřebují je 
ozbrojené sbory. Doba je taková. 
Navíc moderní technika dokáže 
doslova zázraky. Tedy pokud 
je řízena lidmi, kteří s ní umějí 
zacházet a rozumí jí. Jak se 
v této záplavě značek a většinou 
i vynikajících zbraní vyznat 
a najít tu svoji? 

  STARK 

tam snaží vytvořit centrum, 
ve kterém najde svoji zbraň 

jak začátečník, tak zkušený 
střelec, a jak člověk s omezeným 

rozpočtem, tak ten, kdo se může 
jaksepatří rozmáchnout.
A pořídí se tu nejen zbraně. Také 

zaměřovací dalekohledy, protože 
Aleš distribuuje optiku Schmidt & 
Bender. Také úsťové brzdy, dvojnožky 

a všechno, co střelec potřebuje. Co 
se týká úsťových brzd, tak ty už si dnes 
v Liberci vyrábějí i vlastní.

„Nějaké zkušenosti tu jsou a jako 
řada dalších lidí jsem na trhu nenašel to 
ideální. Tak mi nezbylo, než si to vyrobit. 
Dnes máme vlastní řadu brzd PRO-
-BRAKE, kde nabízíme za slušnou cenu 
velmi dobrou kvalitu,“ řekl nám k tomu 
Aleš Chudoba. „Ale abys věděl, odstře-
lovačky si ještě nestavím. Snažím se jich 
však mít skladem hodně od levnějších 
až po ty drahé. A tak jsme doplnili sor-
timent o firmu Ritter & Stark.“ 

Několik příběhů
Jak jsme se záhy dozvěděli, také 

k těmto odstřelovačkám se vztahuje 
zajímavý příběh. Vlastně těch příběhů je 
několik: „Jak víš, před časem jsme dis-
tribuovali odstřelovačky italské značky 
BCM. Zbraně to byly a jsou vynikající, 
ale BCM jako dodavatel měl šíleně dlou-
hé lhůty. Tak jsme je nahradili ruskou 
značkou Orsis, kterou úspěšně děláme 
dodnes. Pak přišel k Orsisu ještě italský 
Victrix Armaments. Ten taky děláme 
dodnes a jsme s ním velmi spokojeni. 
Zdálo se, že náš sortiment je kompletní.  
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