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Útočná puška Sa 58 
alias „kosa“ má 
v srdcích českých 
střelců nezastupitelné 
místo. Pro mnohé je 
připomínkou jejich dob 
na vojně. Pro ty, kteří už ty 
doby nezažili, představuje 
možnost pořídit si (skoro)
vojenskou zbraň a naučit se 
s ní zacházet. A v posledních 
měsících se naše „kosa“ stává 
i symbolem dalšího kousku 
svobody, o který se nás unijní 
byrokraté snaží připravit.

K
do si pořídil kosu coby 
připomínku vojny, zřejmě 
bude preferovat klasické 
provedení „v kokosu“, tedy 
s původními dřevotřískovými 

doplňky (ty prapůvodní byly ovšem 
dřevěné). Pokud je ale motivací snaha 
naučit se zacházení se zbraní vojenské‑
ho typu – což by podle přesvědčení 
mnohých měl umět každý správný 
chlap –, obvykle je vhodné původní 
provedení z roku 1958 trochu moderni‑
zovat. Provedeme vás krok za krokem 
postupem úprav této zbraně.

Krok 0 – kontrola
Modernizace je souhrn kroků, které 

na sebe navazují, a to do té míry, že 
předcházející krok ovlivňuje podstatně 
ty následující. Jakýmsi nultým krokem 
je ověřit si funkci zbraně a nastřelit 
ji. Nastřelování a kontrola se prove‑

dou podle armádního 
předpisu a současně se 
ověří, jestli zbraň „nehermexí“. Pokud 
se projeví onen obávaný efekt Hermex, 
tedy občasné nezachycení úderníku po 
výstřelu, je nejlepší jej odstranit mon‑

nou, nebo namontovat 
moderní, také skloně‑
nou nebo moderní rovnou. Volba 
mezi skloněnou a rovnou pažbou je 
mnohem důležitější než volba mezi 
pevným a sklopným/výsuvným prove‑
dením. Sklon pažby totiž podstatně ur‑
čuje chování zbraně při výstřelu, a také 
vzhled a funkci některých dalších prv‑
ků, třeba možnost střelby s původními 
mířidly. Obecně platí, že s dobrou 

přímou pažbou se zbraň chová lépe, 
což oceníme i u zbraně osaze‑

né kompenzátorem zdvihu. 
S přímou pažbou za‑

loženou do ramene lze 
většinou nouzově střílet 

i s pomocí mechanických 
mířidel. Nelze s ní však ob‑

vykle mířit přes původní mechanic‑
ká mířidla, pokud si zapíráte zbraň 
moderním způsobem co nejblíž k ose 
těla, tedy o hrudník nebo balistickou 
ochranu. V takovém případě si musíte 
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táží nového přerušovače dodávaného 
firmou Gunexpert ve spolupráci s puš‑
kařem Zendlem. Jedinou další změnou, 
kterou doporučujeme v této fázi udělat, 
je nahradit původní pistolovou 
rukojeť moderní, popřípadě 
nahradit původní záchyty 
závěru a zásobníku zvět‑
šenými. Zkoušeli jsme to 
a byli spokojeni s výrobky 
firmy FAB (s výměnnými 
hřbety) nebo rukojeťmi 
z nabídky ArsenalCZ.  

Krok 1 – volba pažby
Dalším rozhodnutím, kte‑

ré ovlivní i ty následující, je volba 
pažby. Můžeme buď nechat původní 
skloněnou, ať již pevnou nebo sklop‑

zvolit buď pažbu sklopenou pod úh‑
lem, nebo na zbraň aplikovat mířidla 
umístěná na lištách. Takže již v této 
fázi je vaše rozhodnutí ohledně pažby 
dost zásadní.  

�� V kompletním 
převleku od Zendla 
už kosu skoro 
nepoznáte

�� Nejčastější 
úpravou bývá 
nové nadpažbí 
s raily…

�� ...nebo rovnou 
celé předpažbí

ladění zbraní




