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Gazela ze zeleného
 ev

nové zbraně

A
by se osmapadesátka moh-
la dostat na civilní trh a její 
majitel nemusel s policií 
zápasit o výjimku, je nutno 
z ní učinit zbraň samonabí-

jecí a provedení musí schválit ČÚZZS. 
Potom zbraň spadá do kategorie B, 
tedy na povolení, které je pro držitele 
zbrojního průkazu už dostupné.

Průkopníkem na poli samonabíjecích 
osmapadesátek byla pražská firma 
Hermex, jejíž CZH 2003 S se objevila 
na trhu v roce 2003, záhy poté, co nový 
zákon umožnil nabývání samonabí-
jecích verzí útočných pušek civilisty. 
Ještě v tomtéž roce za Hermexem ná-
sledovala Česká zbrojovka s modelem 
CZ 858 Tactical. Menší hráč na tomto 
poli je puškař Petr Novohradský a je 
možné, že existují další méně rozšířené 
civilní verze, o nichž nevíme nebo na 
něž jsme zapomněli.

Samonabíjecí osmapadesátky v pů-
vodní ráži (máme i malorážkové) před-
stavují vynikající materiál pro tuning. 
Řada majitelů nechala svého miláčka za 
pomoci puškařů a špičkových doplňků 
obléci do velmi moderní podoby. Do-
plňků nabízí světový trh celkem dost.

Útočná puška vz. 58 ráže 
7,62 mm vz. 43 (7,62x39 mm) 
je našim čtenářům notoricky 
známá a díky skutečnosti,  
že se armáda v posledních  
víc než deseti letech  
zbavila velkého množství  
těchto zbraní, používá  
se osmapadesátka jako 
základ pro řadu přestaveb.  
Na stránkách Střelecké revue 
o nich pilně informujeme 
a soudíme-li podle vašich 
ohlasů, je to dobře.

v posledních měsících se proslý-
chalo, že na trh se samonabíjecími 
verzemi osmapadesátek vstoupí také 
známá obchodní firma Zelený sport. 
Tento předpoklad se potvrdil v listo-
padu 2012, kdy Zelený sport svůj nový 
model, nazvaný Gazela 58, začal pro-
dávat. My jsme se s Gazelou shodou 
okolností nesetkali v Zeleném sportu, 

ale v poměrně vzdálené severočes-
ké metropoli Liberci v nabídce firmy 
Zbraně Liberec. Když jsme tam dorazili 
vyzkoušet několik pistolí, pravil majitel 
firmy Aleš Chudoba: „Tenhle týden 
jsem přivezl nové Gazely ze Zeleného 
sportu. Střílel jsem s nimi, nástřelka je 
vynikající a jestli chceš, vezmu je taky 
na střelnici.“ 

Taková nabídka se nedá odmítnout, 
zvlášť když v tu chvíli byly zbraně z první 
várky v Zeleném sportu už vyprodané.

Co se změnilo
Při zběžném pohledu se Gazela 58 

neliší od klasické osmapadesátky nebo 
například od samonabíjecí pušky CZ 
858, která je u nás asi nejrozšířenější 
ze všech samonabíjecích verzí osma-
padesátky. Podíváme-li se zblízka, 
zjistíme, že Gazela má – pochopitelně 
– jiný popis. Nový popis (ostrá osma-
padesátka nemá typové označení) je 
proveden elektrickou jehlou, což je 
levné a funkční řešení. Značení typu, 
ráže a výrobce je uvedeno na pravé 
straně pouzdra závěru nad zásobní-
kovou šachtou. Jak nám sdělili někteří 
obchodníci, popis na první sérii Gazel 
se poněkud odlišoval od toho, který 
uvádíme zde. Bylo tam dokonce ozna-
čení slovenské firmy Kolarms. Takže je 
na světě další vzácná lahůdka pro sbě-
ratele osmapadesátek a jejich klonů.

Když jsme už měli Gazelu v ruce, nej-
víc nás zajímalo, jak je u ní znemožněna 

�� Odmyslíte-li si 
značení, vypadá 
Gazela jako osma-
padesátka

�� Nový 
popis je na 

pravé straně 
pouzdra 

závěru

Nižší cena pod magickými 
pěti tisíci může k nákupu 
přilákat i ty, kdo dosud 
z nějakého důvodu váhali.
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