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�� Mauro Perazzi vysvětluje 
Davidu Kosteleckému rozdíly 
mezi HIGH TECH a MX8...

�� ...a chystá se mu vzít míru 
na novou pažbu

nové zbraně

Český olympionik David Kostelecký 
přemýšlí o výměně modelu MX8 za 
váš nový HIGH TECH ...

David střílel se zbraní modelové 
řady Perazzi z roku 2000 s označením 
MX8/2000. Po necelých třinácti letech 
z ní má vystříleno zhruba 300 000 ná
bojů a na kontě skutečně cenná vítězství 
z olympijských her, mistrovství světa 
a Evropy nebo závodů světového pohá
ru ať už jako jednotlivec, tak i jako člen 
reprezentačního družstva... 

Model MX8 postavil už v šede
sátých letech můj otec a hlav
ní konstruktér Ennio Mattarelli, 
mimo jiné sportovní střelec. Popr
vé představil MX8 na olympiádě 
v Tokiu v roce 1964 a potom v Me
xiku v roce 1968. Model MX8/2000 
je pro mne a moji rodinu elegantní 
zbraň číslo jedna.

Kdy započal vývoj na novém mode-
lu HIGH TECH?

Zhruba od roku 2008 jsme na zá
kladě diskuzí s předními světovými 

střelci, jako jsou David Kostelecký, 
Alexej Alipov, Michael Diamond, Gio
vanni Pellielo a Tore Brovold, ale 

i mnoha dalšími, dospěli k názoru, 
že tuto úspěšnou zbraň lze ještě 

posunout technicky o krok dál. 
Postupně vznikal nový model, 
který jsme označili jako HIGH 
TECH. Bez zpětné vazby od 
špičkových střelců by výsled
ky nebyly takové, jaké jsou. 

Můžete nám prozradit hlav-
ní rozdíly mezi MX8 a HIGH 

TECH?
Vývoj HIGH TECH se ubíral 

čtyřmi směry: Změnili jsme šířku 
pouzdra závěru, tedy baskule, snížili 

zpětný ráz, upravili vnitřní průměr 
hlavně a použili nový tvar zaměřovací 
lišty.

HIGH TECH  
OTO LAsáK, sVěT MysLIVOsTI

V Botticinu nedaleko Brescie 
ve výrobním závodě Armi 
Perazzi S.p.a. představil 
majitel firmy Mauro Perazzi – 
potomek zakladatele Daniela 
Perazziho – nový sportovní 
model brokové kozlice ráže 
12 s označením HIGH TECH. 
Využili jsme příležitosti 
a požádali ho o rozhovor 
v prostorách typického 
červeného showroomu Perazzi. 

Perazzi

�� HIGH TECH (dole) je 
pokračováním úspěšného 

modelu MX8 




