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Opakovací kulovnice CZ 600 stačily za tři čtvrtě roku od svého uvedení na trh projít ruka-
ma expertů i uživatelů a – jak to vnímám já – řada CZ 600 je v naprosté většině přijímána 
pozitivně. Poslední asi čtyři měsíce jsme společně se šesti dalšími uživateli testovali  
CZ 600 ve variantě Ergo při výkonu práva myslivosti. Tento článek je souhrn sesbíraných 
poznatků.

Martin BROŽEK

PŘI přípravě testování jsme 
společně s CZUB vycházeli 

z  předpokladu, že na střelnici si uži-
vatel přes veškerou snahu nevyzkou-
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ší v  podstatě nic jiného než střelbu 
ze zbraně. Pokud ale člověk uvažuje 
o kulovnici jako o pracovním nástroji, 
v  mnoha případech záleží nejen na 
tom, jak se mu ze zbraně střílí, ale pře-
devším na dalších faktorech spojených 
s jejím ovládáním. Uživatelský test byl 

proto nastaven tak, že každému ze 
šesti dalších testerů byla zbraň zapůj-
čena na dva týdny, aby měl dostačený 
prostor ji vyzkoušet. Po čtrnáctiden-
ním testování měl tester shrnout své 
pocity a postřehy bez závazku kladné 
recenze. 

Testovací sestava se skládala z  ku-
lovnice CZ 600 Ergo ráže 308 Win se 
zaměřovacím dalekohledem Leupold 
VX-6HD 3–18x50 a  střeliva Federal 
Fusion 165 grs. K zaměřovacímu dale-
kohledu jsme vybrali nízkou montáž, 
takže se podařilo dostat tubusem 
puškohledu pouhé 3 mm nad hlaveň, 
což zásadně zvýšilo schopnost uživa-
tele rychle a pohodlně zalícit. 

Hlavní ovládací prvky
Model CZ 600 Ergo je vybaven po-

lymerovou rámovou pažbou s  pisto-
lovou rukojetí a  otvorem pro palec. 
Úchop rukojeti je jistý, úhel střílející 
ruky přirozený. Ani uživatelům men-
šího vzrůstu nedělalo problém do-
sáhnout z rukojeti na spoušť. K úplné 
spokojenosti chybí lepší opora dlaně. 
Pistolová rukojeť je relativně dlouhá 
a musíte na ní hledat místo, kde pro 
vás bude úchop pohodlný. Benefity 
pistolové rukojeti oceníte především 
vstoje a při manipulaci se zbraní v po-
hybu. Přirozený pocit při střelbě vsedě 

CZ 600 Ergo 
dostupné ráže (stoupání vývrtu)
223 Rem (1:9)
308 Win (1:10)
6,5 Creedmoor (1:7)
30-06 Sprg (1:10)
8x57 IS (1:9,5)
300 WinMag (1:10)

CZ 600 Ergo

Odjištění zbraně stisknutím 
pojistky na krku pažby


