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sportovní zbraně

Jak vybrat 
odstřelovačku 
Aleš ChudobA

zájemce zvolí sám. Je ale pravda, že 
u nás zase není tak mnoho obchodů, 
kde můžete kromě zboží dostat i ade‑
kvátní a fundované informace, týkající 
se střílení na velké vzdálenosti. Ne kaž‑
dý obchodník se tímto druhem střílení 
zabývá. Přesto se jich několik najde.

Takže kupujeme zbraň. Ale jakou? 
V první řadě je nutné si rozmyslet, co 
od zbraně očekávám a co vlastně hod‑

lám střílet. Musím vědět, 
zda chci pušku taktic‑

kou, univerzální nebo 
sportovní speciál. Těž‑
ko se mohu s osmiki‑

O střílení na dálky už toho 
bylo napsáno mnoho. Já 
bych rád toto povídání pojal 
víceméně lidově. Chtěl bych, 
aby se tento článek stal 
jakýmsi vodítkem pro ty, 
kteří by rádi začali střílet 
s výkonnou odstřelovačskou 
puškou a nevědí jak na to. 
Doufám, že své si tu najdou 
i stávající střelci.

se udává rozptyl do 1 MoA (úhlové mi‑
nuty) na 100 metrů. To znamená, že prů‑
měr obrazce zásahů by neměl překročit 
29 mm na 100 m. Tohle zvládne většina 
slušných zbraní. Například s puškou 
Marlin X7Vh v ráži 308 Winchester 
s optikou hawke a střelivem vojenského 
typu FMJ se mi při pěti vystřelených 
ranách povedlo dosáhnout na 100 me‑
trů rozptylu 21 mm. To není zlé, když 

puška stojí nějakých 15 000 Kč, optika 
5000 a náboj desetikorunu. Paráda 
do začátku. 

Proti tomu se sportovním spe‑
ciálem bCM europearms ve 
stejné ráži stejným počtem 
ran na stejnou vzdálenost 
vznikla díra v terči o rozmě‑

ru cca 10x13 mm. To 
odpovídá přesnosti 
přibližně 0,3 MoA. 

obě nástřelky byly provedeny 

J
ak vlastně začít? V dnešní 
době není problém zakou‑
pit si některou z mno‑
ha publikací nebo začít 
hledat na internetu, 

kde je dostupných informa‑
cí nepřeberná řada. Některé 
jsou i pravdivé. Já osobně 
doporučuji navštívit nějaký 
slušný obchod se zbra‑
němi, kde o střílení na 
dálku něco vědí. Nechci 
zde dělat reklamu sobě 
ani nikomu jiné‑
mu, nechť si 

lovou jednoranovou 
puškou zúčastnit tak‑

tického závodu.  
Než člověk získá první 

zkušenosti, tak může naprosto 
s klidem začít s nějakou takzva‑

nou varmintovou puškou. Většina 
z těch, které jsou na trhu, má svůj 
základ v některém modelu lovecké 
kulovnice; odlišuje se zpravidla o něco 
těžší hlavní. Za velmi vydařenou je 
považována například Tikka T3. Až za 
ní následují pušky od firem Savage, 
Remington, Marlin… Jedná se o pušky 
v cenové relaci asi 15 000–40 000 korun. 
Pro ty, kteří mohou sáhnout hlouběji do 
kapsy, to mohou být například zbraně 
značek Steyr, Swiss Arms, Sako… Zde 
je cenová hladina kolem 100 000 Kč. 

Ti, kteří chtějí něco skutečně extra, mo‑
hou zvolit například bCM europearms, 
Kelbly, Keppeler, Grünig ‑elmiger nebo 
Tanner. Tyto sportovní speciály začínají 
s cenou někde kolem 130 000 korun. 

Nechci zde vyjmenovávat všechny 
výrobce, to by byl dlouhý seznam. 
Nechci ani říkat, která ze značek je nej‑
lepší, to by byl pouze můj subjektivní 
názor. Navíc každému může sednout 
poněkud jiná zbraň. lidé nejsou stejní. 
Ani ti, kteří dobře střílejí. 

Co je ovšem důležité při výběru zbra‑
ně? Především její přesnost. Pokud 
výrobce uvádí přesnost zbraně, obvykle 

�� Zbraně značky Sako, v tomto 
případě model TRG, už patří 
mezi ty dražší, nicméně 
v našem oboru stříle-
ní tvoří střední kate-
gorii. TRG se prodá-
vá za ceny od 70 000 
asi do 100 000 Kč.

�� Tikka T3 Super Varmint se dnes prodává za ceny od 35 000 
korun výš




