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moderní zbraně

O
soutěži na „kanadskou puš‑
ku“ jsme podrobněji psali 
ve Střelecké revui č. 8/2014 
a č. 9/2015. Česká zbrojovka 
a.s. na základě zadání sou‑

těže zkonstruovala na systému CZ 557 
novou zbraň, pušku zásobovanou ze 
zásobníku s kapacitou 10 nábojů. Proti 
standardní kulovnici CZ 557 Lux je krat‑
ší o 3 cm a její hlaveň je stejně dlouhá 
– 52 cm. Zbraň byla nakonec ze soutěže 
stažena kvůli nevýhodným podmínkám 
tohoto tendru, ale prokázala takové 
kvality, že se ji firma rozhodla po lehké 
modifikaci nabídnout i na volném trhu. 

Range Rifle
Jak nová varianta vypadá? Systém 

byl zkrácen a optimalizován rozmě‑
rově na náboj ráže 308 Winchester 
(7,62x51 mm NATO). Současně byla 
nábojová schránka nahrazena dvojřa‑
dým zásobníkem s dvojřadým vyús‑
těním s kapacitou 10 nábojů. Záchyt 
zásobníku se ovládá páčkou umístě‑
nou na vnitřní straně přední úpony 
spoušťového lučíku. Oba můstky spo‑

jila nahoře robustní instalační lišta 
Mil ‑Std‑1913 (Picatinny), ale zbraň si 
podržela otevřená mířidla v podobě 
výškově stavitelné mušky se světlo‑
vodným vláknem a mírně skloněného, 

Kulovnice 
CZ 557

V roce 2012 Česká zbrojovka 
Uherský Brod přišla s novou 
řadou kulovnic CZ 557, 
které se po konstrukční 
stránce radikálně odlišovaly 
od svých předchůdkyň 
závěrem Remingtonova typu 
s krátkým vytahovačem. 
První edice nové CZ 557 byla 
klasická lovecká zbraň, ale 
rodina se postupně rozrůstá. 
Zajímavý impulz dala rozvoji 
nové řady uherskobrodských 
kulovnic soutěž na novou 
karabinu pro Canadian 
Rangers, kanadský ozbrojený 
sbor, který tam střeží 
rozlehlé a málo obydlené 
oblasti na severu země.  

Range a Varmint
INg. MArTIN HeLebrANT

�� CZ 557 Varmint v prostředí sobě vlastním. Varmint má mohutnou pažbu, jejíž spodní rovná linie 
je ideální pro podporu zadním vakem při přesné střelbě na dálku. Ve vysoké sportovní lícnici je 
vybrání pro matici závěru (aby se dal závěr úplně otevřít). Díky té mohutnosti má majitel prostor 
pro doladění pažby na míru, olejový povrch pažby pak umožňuje snadné sjednocení upravených 
povrchů se zbytkem zbraně.


