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Nové zbraně

Premiéra
kulovnic CZ 600
CZ 600 Range má z pěti dosud představených modelů nejlepší garantovanou přesnost

V polovině listopadu 2021 Česká zbrojovka Uherský Brod oficiálně představila sérii
nových loveckých a sportovních opakovacích kulovnic CZ 600. Již o měsíc dřív však
předvedla prvních pět modelů této řady vybraným odborným médiím z celého
světa. Střelecká revue samozřejmě byla u toho.

S

érie CZ 600 je koncipována jako
univerzální. Aktuálně jdou do
výroby tři různě dlouhá pouzdra závěru (firemní terminologií lůžka),
která se vyrábějí z oceli nebo odolného duralu. Od toho se odvíjí i podoba montážního rozhraní: buď je globálně rozšířeného typu Remington
700 (ocel), nebo jde o rovněž obvyklou integrovanou lištu weaver (dural).
Za zmínku určitě stojí, že pro ocel i dural
pouzdro výrobce garantuje stejnou životnost: 20 000 ran.
Poprvé u kulovnic CZ se závěr uzamyká do hlavňové extenze. V souladu
s moderními trendy jde o závěr s oddělitelnou hlavou, přičemž oba komponenty
představují hlavní díl zbraně. Přesvědčili
jsme se, že jejich demontáž i opětovná

montáž je jednoduchá a nevyžaduje
žádný nástroj; hodí se jen trocha síly.
Počet uzamykacích ozubů na hlavě
závěru reflektuje výkon používaných
nábojů. Pro slabší ráže (pouzdro závěru
nejmenší velikosti) stačí tři, pro silnější
přibývá ve druhé řadě další trojice a uzamykací plocha se tím zdvojnásobuje.
V obou případech odemčení závěru
vyžaduje jeho pootočení o 60°. To dává
předpoklady pro rychlé opakování a nehrozí, že by při tom uživatel rukou narážel
do zaměřovacího dalekohledu.
Originální prvky
Vše dosud řečené je moderní, ale nic
třeskutě nového. Česká zbrojovka však
na sérii CZ 600 využila i několik originálních řešení – a jedno se týká právě

Základní model CZ 600 Alpha je
vybaven polymerovou pažbou
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závěru. Pokud se zeptáte, jestli v Uherském Brodě pro podávání nábojů zvolili
systém controlled feed, nebo push feed,
dočkáte se překvapivé odpovědi: jde
o jejich kombinaci. Náboj je po zasunutí
do komory fixován v lůžku na čele hlavy
závěru krátkým odpruženým vytahovačem a po výstřelu je na střelci, zda dá
přednost automatickému vyhození nábojnice, anebo ji vyjme rukou – záleží na
tom, jestli závěr odsune až dozadu, čímž
se aktivuje odpružený vyhazovač v podobě tyčky vystupující na čele závěru.
Kulovnice CZ 600 jsou vybaveny novým, patentovaným spoušťovým mechanismem, který je zatím u většiny modelů jednokrokový a odpor spouště u něj
lze nastavit na čtyři stupně v rozmezí asi
6–13,5 N. Slouží k tomu jen imbusová

klička dodávaná se zbraní, s níž se pootočí vertikální ovladač vystupující uvnitř
lučíku před spouští; pozice jsou označeny
příslušným počtem teček. V továrně se
jako základ nastavuje rozumná dvojka;
výjimku představuje varianta Range,

