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Někteří majitelé pušek odvozených z Sa vz. 58 řeší způsob, jak svoji zbraň osadit zaměřovacím 
dalekohledem. Nutno předeslat, že originální Sa vz. 58 zdaleka nedosahuje takové přesnosti 
jako běžné kulovnice. Balistické vlastnosti náboje ráže 7,62x39 nejsou vhodné pro střelbu 
na větší vzdálenost a konečně přesnost nejběžněji dostupných původně vojenských nábojů 
uvolněných pro civilní trh nebývá excelentní. 

OPTIKA

P 3,5x20 PRO Sa 58  

Nicméně i  já jsem projevil přá-
ní osadit svůj klon Sa vz. 58 
zaměřovacím dalekohledem. 
Zpočátku jsem tápal. Koncepce 

Sa vz. 58 rozhodně nepočítala s  tím, 
že zbraň řadového vojáka by měla 
být osazena optikou. Jedině řídce se 
vyskytující varianta Sa vz. 58 Pi měla 
boční lištu pro montáž „infrahledu“. 

Pro uchycení optického zaměřova-
če na klon Sa vz. 58 je možné použít 
dodatečně instalovanou boční lištu 
a  využít některou z  bočních montáží, 
které jsou zamýšleny pro klony AK, 
SVD a  podobně. Případně lze přímo 
použít puškohled s integrovanou mon-
táží typu POSP. Další možností je vy- 
užít některý typ překrytu vratného 
ústrojí s  integrovanou montážní liš-
tou. Kamarád používá překryt od vý-
robce Kinggun s  integrovaným railem  
Mil-Std-1913, který mu na zbrani per-
fektně sedí a  drží nástřel. Aby tomu 
tak bylo, nesmí mít výměnný překryt 
vratného ústrojí vůči pouzdru závěru 
vůle, a to je problém, protože výrobce 
Sa vz. 58 před desítkami let s něčím ta-
kovým nemohl počítat, a tak se rozměry 
pouzder závěrů liší třeba o desetinku 
milimetru. Důsledkem jsou vůle s fatál-
ním vlivem na přesnost střelby. 

Nakonec jsem pro montáž optiky 
zvolil montážní lištu výrobce Czech 
Small Arms, s. r. o., a  jím prodávanou 
duralovou boční montáž s horním rai-
lem. Obé je koncipováno na míru pro 
klony Sa vz. 58. Ze dvou nabízených 
typů  boční montáže jsem zvolil nižší 
variantu. Ta neumožňuje průhled na 
mechanická mířidla, ale přilícení i k ori-
ginální pažbě je pohodlné. Usazení 

lišty na pouzdro závěru provedl puškař. 
Rozhodně je třeba se vyvarovat ama-
térských pokusů lištu připevnit doma, 
jedná se o  práci velmi náročnou na 
přesnost s rizikem nevratného poško-
zení zbraně. 

Možnost připevnění optického za-
měřovače na Sa vz. 58 limituje také 
skutečnost, že zbraň vyhazuje vy-
střelené nábojnice nahoru, a  pokud 
by zaměřovač zasahoval do prostoru 
nad a  před vyhazovačem, nábojnice 
by do něj narážely, poškozovaly by jej 
a případně by se odrážely zpět dolů. 
Někteří majitelé klonu Sa vz. 58, když 
vyřeší problém s uchycením zaměřo-
vače, instalují také odražeč nábojnic, 
který vyhozené nábojnice odklání do 
strany. Toto řešení je funkční, ale mně 
se nelíbilo pro jeho monstróznost. Další 
z možných řešení je puškohled umístit 

Puškohled Pilad

Lišta boční montáže od Czech Small Arms s. r. o. je speciálně určena pro klony Sa vz. 58

Puškohled Tsyklon 4x32 od TAC Vector Optics je primárně určen pro pušky ráže 7,62x39.  
Jeho délka je ale pro tyto účely na hraně.




