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Italská firma Sabatti je známá hlavně loveckými zbraněmi vyšší třídy. Po začátku tisíciletí 
ale nabrala nový kurs a zúročila své zkušenosti při konstrukci sportovních a taktických 
zbraní pro střelbu na dlouhé vzdálenosti.

Pierangelo TENDAS, přeložil David KARÁSEK

V roce 2016 firma předvedla prv-
ní model STR (Sabatti Tactical 

Rifle), o rok později následovaný 
soutěžní verzí STR Sport. Výroba obou 
skončila v roce 2021 s uvedením nové 
verze STR Sport. To bylo od Sabatti 
dost odvážné, inovovat a uvést na trh 
novou vlajkovou loď v době pandemie, 
kdy jiné zbrojovky omezovaly výrobu. 
Ve firmě však vsadili na to, že trh se 
dříve nebo později obnoví, a pak bude 
konkurence ještě ostřejší než předtím. 

Verze 2021 je výsledkem společné 
práce Sabatti a Victrix Armament, seve-
roitalské firmy specializované na vysoce 
přesné opakovačky a  doplňky k  nim, 
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Nové zbraně

určené pro soutěže ve střelbě na dlou-
hou vzdálenost a k vojenským, taktic-
kým a jiným profesionálním použitím. 
Cílem spolupráce bylo sestavit dobrou 
víceúčelovou základní platformu, ze-
jména pro disciplíny PRS a  F-Class,  
za dobrou cenu.

Stejně jako předchozí verze, i model 
2021 je postaven jako modulární. Šasi je 
vyrobeno třískovým obráběním z lehké 
hliníkové slitiny 7075-T6 a  chráněno 
tvrdým eloxováním v  matně černé 
nebo jasně červené barvě. Vyrábí se ve 
dvou verzích, které se liší předpažbím. 
Standardní šasi od Victrix Armament 
má užší předpažbí vybavené dole a po 

stranách otvory M-Lok pro připojení 
lišt, dvojnožky, závaží nebo obdob-
ných doplňků. Verze F-Class od BCM 
Euroarms, další italské firmy specializo-
vané na zbraně pro střelbu na dlouhé 
vzdálenosti, má větší předpažbí se širší 
základnou, vybavenou třemi švýcar-
skými rozhraními ARCA. Toto rozhraní 
bylo původně vymyšleno pro fotoapa-
ráty, ale postupně si získalo popularitu 
i mezi střelci díky své pevnosti, zejména 
při použití vyšších dvojnožek a trojno-
žek. Na vyžádání může být předpažbí 
vybaveno i rozhraním Anschütz.

Šasi je z  výroby osazeno šikmou 
ergonomickou rukojetí z  polymeru 




