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Sportovní brokovnice

Caesar Guerini

V malebném severoitalském městečku Marcheno, severně od Brescie a západně
od jezera Garda, najdeme zajímavou továrnu na zbraně, jejíž produkce začala
teprve v roce 2002. Velmi rychle si však našla místo na slunci. Například letošní
vítěz světového mistrovství v loveckém parkuru Francouz Christophe Auvret střílí
právě brokovnici Caesar Guerini.

Caesar Guerini Invictus Ascent Sporting

MY

jsme se ke zbraním Caesar
Guerini dostali s laskavou
pomocí nového pražského
obchodu Top Guns Company, jenž se stal
nedávno výhradním dovozcem do České
republiky. Chlapi z Top Guns nejen obchodují, ale také dost střílí. Nápad dovážet tuto
do této doby u nás poměrně neznámou
značku dostali poté, co už od roku 2011
používají dva individuálně dovezené kusy
a jsou s nimi velmi spokojeni. Na loňském
veletrhu IWA slovo dalo slovo a podařilo se
uzavřít dohodu o výhradním zastoupení.
Pro zákazníky je zde největší výhoda
v tom, že teď jsou brokovnice Guerini
v Praze skladem v počtu minimálně desítek
kusů, ale také skutečnost, že v Top Guns
tyto zbraně dokonale znají a jsou schopni
na místě vyřešit víceméně jakýkoliv problém či klientské přání.
Giorgio Guerini: Výroba nebo spíš
tvorba dobré zbraně není pouze
o továrně se stroji. Je to o lidech,
na kterých je firma postavena, jejich
chápání dobrých brokovnic a jejich
nadšení pro výrobu.

Guerini Summit Impact Trap

Produkce italské továrny zahrnuje sportovní a lovecké brokové kozlice, kulové
kozlice a brokové automaty. Nejvíc, jak se
říká, frčí brokové kozlice a nejinak je tomu
i v České republice. Top Guns má k dispozici celý sortiment, ale největší výběr je tedy
logicky mezi sportovními kozlicemi. Cenově se pohybují mezi 60 000 a 140 000
korun za zbraň bez rytí a individuálních
úprav, čímž přesně vyplňují mezeru v kategorii kvalitních zbraní za Browningy
a Berettami, které jsme dnes zvyklí vídat na
českých střelnicích. Jak české zastoupení
Guerini, tak výrobce v Itálii tvrdí, že za tyto
prostředky dostane uživatel lepší kvalitu,
než by odpovídalo ceně.
Sportovní kozlice Caesar Guerini jsou
přece jen v několika ohledech jiné a nebojím se říci – inovativní. Základem jsou dvě
modelové řady: Ellipse Curve se zajímavou
půlkulatou baskulí a řada Invictus. Za povšimnutí stojí konstrukce uzamčení závěru.
To je totiž u kozlic klíčová oblast s ohledem
na jejich životnost, která vystupuje do
popředí u sportovních zbraní.
Dojde-li u většiny systémů k výraznějšímu opotřebení tohoto uzlu, nezbývá než
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podstoupit komplikovaný puškařský zásah,
anebo pušku rovnou zrušit. Invictus má výměnný uzamykací blok, který je připevněn
ke zbrani několika imbusy, je tedy možné
jej snadno vyměnit víceméně v domácích
podmínkách, popřípadě v obchodě na
počkání. Také díky tomuto patentovanému
systému Invictus Block výrobce u této řady
mluví o životnosti na úrovni milionu ran.
A milion ran je dost na to, aby si někdo, kdo
to například s trapem myslí vážně, nemusel
každou chvíli zvykat na novou pušku.
Přestože konkurence nabízí i magnumovou ráži 12x76, u firmy Guerini se sportovní
kozlice vyrábějí pouze v ráži 12x70. Důvodem je fakt, že sportovní kozlice Caesar
Guerini jsou určeny čistě pro sportovní
střelbu, kde 12x76 nedává smysl, a také to,
že náboj 12x70 vystřelený z komory 12x76
může mít horší krytí a více opotřebovává
vývrt zbraně. Kozlice Guerini vycházejí
obecně lehčí, než je u jiných výrobců zvykem. Je to další nesporná výhoda. Pro koho
jsou moc lehké, může si vybrat ze širokého
sortimentu závaží, a nebo shock absorber
vlastní konstrukce v pažbě. Z těžké flinty
však lehkou těžko uděláte.

