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Z
braně Liberec, kde jinak člověk 
koupí všechno, se vedle boha-
tého sortimentu jiných zbraní 
stávají speciálním obchodem 
na odstřelovačské a sportovní 

pušky. Je jednoznačné, že nikde v re-
publice nelze nalézt tolik sportovních 
odstřelovaček pohromadě. Vždyť vedle 
výše uvedených prémiových značek za 
větší peníze tady mají taky o kus levněj-
ší, ale pořád kvalitní zbraně CZ, Savage 
nebo Tikka. A k tomu pochopitelně 
příslušenství.

„Naše jednání s italskou firmou Victrix 
Armaments se táhla od začátku roku 
2016, kdy jsme začali hledat nového 

�� Odstřelovačky Victrix v regále Zbraní Liberec. 
Zcela vlevo Sport Series, uprostřed Scorpio TGT 
a vpravo F-Class open, která se dnes jmenuje 
Absolute Series.
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Zajet si do Zbraní Liberec znamená už tradičně  
narazit na něco, co na našem trhu jen tak neuvidíte.  
Aleš Chudoba a jeho tým, protože tam už to nejede  
jen ve dvou lidech, se snaží vedle běžného sorti- 
mentu nabízet speciality a v některých položkách tato firma 
funguje nejen jako maloobchod, ale i jako velkoobchod se 
zbraněmi. A jelikož Aleš je, jak se všeobecně ví, vynikající střelec 
na dlouhé vzdálenosti, se zajímavými odstřelovačkami se ve 
Zbraních Liberec v poslední době roztrhl pytel. Nejdřív to byla 
značka BCM, potom ruský Orsis a teď Victrix.

dodavatele za značku BCM. Nová značka 
měla doplnit sortiment odstřelovaček, 
který v té době u nás představovala 
dnes už osvědčená a populární ruská 
značka Orsis. Tu samozřejmě stále pro-
dáváme. S Victrixem jsme si definitivně 
plácli v Norimberku na veletrhu IWA 
2016,“ řekl nám Aleš Chudoba. „Jak už 
je u nás zvykem, měli jsme podmínku, 
že budeme prodávat reálné zbraně, 
které máme na prodejně, a nikoli zbraně 
podle katalogu, které pak někdy výrobce 
dodá. Ony se pak ty objednávky podle 
katalogu zpožďují, zákazníci jsou nespo-
kojení a odnášíme to my, kteří stojíme 
mezi dodavatelem a zákazníkem. Tuhle 

zkušenost jsme před časem udělali 
s italskou BCM, a proto jsme tehdy 
přestali jejich zbraně prodávat. Jednali 
jsme také s německou firmou Keppeler, 
ale nakonec jsme se rozhodli pro Victrix, 
jehož nabídka se nám zdá pro zákazníky 
výhodnější. Zbraně dorazily těsně před 
Ježíškem a hned jsem s nimi začal stří-
let. Tedy když byl čas. A výsledky jsou 
od začátku výborné…

Když jsme s firmou Victrix vstupovali 
do jednání, byla samostatná, respektive 
nebyla majetkově propojena se žádnou 
jinou zbrojovkou. Zdánlivě to byla jedna 
z řady firem, které v Itálii dělají tenhle 
sortiment. Nám ovšem její nabídka 
připadala mimořádná a ukázalo se, že 
to tak je. Na konci loňského roku, když 
přišly zbraně, se ukázalo, že firmu Victrix 
koupila Beretta. Tenhle zbrojní obr ne-
nakupuje průměrné značky a vlastně už 
řadu let nekoupil žádnou další značku, 
takže mne těší, že jsme se s Berettou 
shodli, že Victrix stojí za pozornost.

�� Gladius v ráži 308 Win. Dvojnožka je od firmy Fortmeier  
a na liště je namontován puškohled Meopta ZD 6–24x56 RD.
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