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NOVÉ ZBRANù

Mgr. David PAZDERA

Kulovnice CZ
HA 550 Hunter
V letošním roce rozšiřuje
nabídku České zbrojovky
Uherský Brod nová
kulovnice z modelové řady
CZ 550 ve výkonné ráži 300
Winchester Magnum. Ve fázi
vývoje nesla „jedovaté“
označení Mamba, ve
Spojených státech byla
představena jako Ultimate
Hunting Rifle (UHR). Její
konečné jméno zní CZ HA
550 Hunter, kde písmena HA
znamenají High Accuracy,
tedy vysoká přesnost.
vývoji této zbraně dala impulz poptávka amerického trhu po opaK
kovací kulovnici vhodné pro lov na velké vzdálenosti. Konstrukčním základem
se stal osvědčený a v USA oblíbený
model CZ 550, který podstoupil řadu
menších i větších změn s cílem zvýšit
konstantní přesnost zbraně ve vzdálenostech kolem 700 a více metrů.
Nejvýraznější úpravy nalezneme na
těžké, za studena kované, 24palcové
(610mm) hlavni ráže 300 WinMag;
vývrt se čtyřmi drážkami má délku zá-

vitu 12 palců. Je nasnadě, že na hlavni nenajdeme mechanická mířidla, která by mohla ovlivňovat její kmitání,
a tedy i přesnost - a v USA je zákazníci nežádají. Hlaveň má nový vnější tvar
a při její výrobě je kladen důraz na extrémní přesnost výrobních operací.
Nová kulovnice má kroužkovaný závěr. K dosažení vysoké přesnosti přispívá i spoušťové ústrojí s regulovatelnou
jednospouští s napínáčkem. Zbraň má
dvoupolohovou pojistku. Kulovnice CZ
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HA 550 Hunter patří k tzv. schránkovým
modelům, jinými slovy její zásobovací
ústrojí je tvořeno nábojovou schránkou,
a nikoli odnímatelným zásobníkem. Výraznou odlišnost od dosavadních modelů řady CZ 550 představují čtyři nepřehlédnutelné šrouby s křížovými hlavami,
které z obou stran pažby uchycují
systém zbraně do pažby. Na pažbě jsou
prostřednictvím držáků Trigatti připevněna dvě poutka na řemen.
Pažba s lícnicí má v porovnání s dosud
používaným tvarem hlaviště posunuté
o 15 mm směrem dolů. Je vyrobena z tureckého ořechu, který je dobarven mořením na požadovaný odstín. Při konečné
povrchové úpravě je pažba pastována
a po zatažení pórů je lakována do polomatna. Standardně se používá masivní
1palcová pružná botka. Zajímavostí je
nový tvar „rybin“ na pistolové rukojeti
a na předpažbí, na němž si navíc výrobce úspěšně vyzkoušel svou zbrusu novou technologii – „vyřezávání“ rybiny na
pažbě laserem. Vizuálně je takto provedené zdrsnění zřetelně kvalitnější, přičemž hmatový dojem je skutečně velmi
příjemný. Proto lze jen přivítat, že v dohledné době se má laserová rybina stát
v uherskobrodské výrobě standardem.
Nová kulovnice ráže 300 WinMag se
dodává s jednodílnou montáží pro zaměřovací dalekohled vyrobenou z hliníkové slitiny. Nasazuje se do 17 mm
širokých drážek na předním a zadním
můstku pouzdra závěru. Na zbraň se
standardně montuje zaměřovací dalekohled Night Force NXS s proměnným
zvětšením 5,5–22x50.
Zárukou vysoké přesnosti jsou vedle
popsaných konstrukčních úprav také
neobvykle malé výrobní tolerance a celkově mimořádně pečlivá výroba. Výsledkem je zbraň, která se svým provedením
a výkony blíží špičkově vyladěným
exemplářům od puškařských mistrů.
Každá tato uherskobrodská kulovnice
má zaručený rozptyl do jedné úhlové minuty (MOA) do vzdálenosti 1000 yardů

(914 m), což se rovná přesnosti špičkových odstřelovačských pušek.
Původní vývojové jméno Mamba se
pro novou kulovnici zřejmě nebude používat. Jak bylo řečeno v úvodu, ve Spojených státech již byla představena pod
označením Ultimate Hunting Rifle (UHR),
tedy něco jako nejdokonalejší lovecká
puška. Česká zbrojovka Uherský Brod
nyní používá název CZ HA 550 Hunter,
který nalezneme na levé straně pouzdra
závěru – spolu s popisem MADE IN
CZECH REPUBLIC, ochrannou známkou uherskobrodské zbrojovky a názvem americké dceřiné společnosti
CZ-USA, KANSAS CITY, KS.

V prvních měsících roku 2006 vzorky
nové kulovnice se zdarem absolvovaly
praktické odzkoušení ve Spojených státech. (Pro budoucí sběratele či milovníky unikátů uveďme, že první kulovnice
dodané do USA se v některých detailech mírně liší od chystaného standardního provedení.) V době naší návštěvy
v Uherském Brodě na jaře 2006 právě
začínalo rozhodování, odkdy se bude
■
nová zbraň vyrábět.
CZ HA 550 Hunter
ráž
celková délka
délka hlavně
hmotnost

300 Winchester Magnum
1140 mm
610 mm
cca 3,8 kg
(podle hustoty dřeva pažby)
kapacita nábojové schránky
3 náboje
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