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Tri systémy, ktoré šetria
nervy i peniaze

Feeder
na každý deň

Veľké šelmy zbožšťované
i preklínané

116
strán

Fotopasce sledujú
pohyb medveďov

Oči do sveta prírody

Tulák úhor
sa vracia Po dlhých rokoch sa opäť

vysádzal do našich vôd



lovecké potreby

Pokračujeme uverejnením osvedčených zbraní Českej
zbrojovky, a. s., Uherský Brod. Zbrane zo zaniknutej
Zbrojovky Brno a Českej Zbrojovky, a. s., Uherský
Brod sú medzi poľovníkmi nielen v Česku, ale aj
na Slovensku najrozšírenejšie. Technickými
parametrami sa vyrovnajú európskym aj svetovým
výrobcom, pričom sú pre poľovníka a lesníka
cenovo najdostupnejšie.
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Precízna opakovacia guľov-
nica ČZ 527 má zásobník na

päť nábojov. Určená
je na športovú a loveckú

streľbu s jednospúšťovým mecha-
nizmom a napináčikom. Dobré vy-

váženie zbrane zaručuje pohotové
a ľahké zamierenie. Má vysokú presnosť

streľby, dlhú životnosť a funkčnú spoľahlivosť
s použitím streliva rôznych výrobcov a druhov striel.
Vyrába sa v modeloch LUX, LH LUX pre ľavákov,
CARBINE, FS, AMERICAN, LH AMERICAN pre ľavá-
kov, HUNTER, VARMIT a VARMIT LAMINATED v kalibroch
.22 Hornet, .222, .223 Rem. a .204 Ruger. Hmotnosť zbrane je 2,8 kilogramu a orien-
tačná cena sa pohybuje od 22- do 30-tisíc korún.

ČZ 527

Je určená na poľovnícku streľbu.
Vyrába sa v piatich kalibroch od 12/76/.243

Win. po 12/76/8 x 57JRS a výmenné brokové
hlavne 12/70 aj 76. Hmotnosť zbrane je 3,4 kilo-
gramu. Orientačná cena guľobrokovnice je 38-tisíc
a kompletnej súpravy s výmennými brokovými hlavňami 59-tisíc
korún. Prostredníctvom ČZ UB, a. s., ju ponúka sesterská spoloč-
nosť BRNO RIFLES, s. r. o., ktorá nadväzuje na slávnu tradíciu Zbro-
jovky Brno, a. s., predovšetkým výrobou brokových zbraní.

Konštrukčne
vychádza z guľobrokového modelu
BO 802. Jej zaujímavosťou sú nespo-

jené hlavne, ktorých sústrel sa na-
stavuje originálnym systémom
objímok. Ďalšou zaujímavosťou je,
že samostatné hlavne tejto guľovej

kozlice sa dajú použiť ako vý-
menné hlavne pre guľobrokovú
kozlicu BO 802. Obidve hlavne
majú rovnaký kaliber a vyrába
sa 8 x 57 JRS, 7 x 65R, 9,3 x
74 R, .308 Win. a .30-06

Sprg. Orientačná cena je
45-tisíc korún.

BO 802

Dvojstranu pripravil: Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk

Guľobroková kozlica

Opakovacia guľovnicaGuľová kozlica
B 803



Vojenský
opravárenský
podnik 016, š. p.
Obrancov mieru 9,
04516 Moldava n/B,
www.vopmoldava.sk

Vykonávame nové kusové overovanie
dlhých guľových, brokových

a krátkych guľových civilných zbraní.

Ponúkame všetkým držiteľom dlhých
a krátkych strelných zbraní,

v rámci zbrojnej licencie č. 008/CA
z 25. 5. 2005,

nasledovné práce pre civilný sektor :

• opravu zbraní
• montáž optiky
• povrchovú úpravu kovových častí

zbraní /černením/
• úpravu a opravy pažieb
• zoraďovanie mechanických mieridiel

a optiky zbraní

Svoje požiadavky na opravy zbraní
a ostatné výkony

nahláste telefonicky:
0907 905 465, 0960 554 503

0960 554 530
alebo

email: vop.moldava@post.sk

Kolektív zamestnancov VOP 016
vám poskytne odborné výkony v súlade

s platnými predpismi o zbraniach
a strelive k vašej spokojnosti.

Vojenský
opravárenský
podnik 016, š. p.
Obrancov mieru 9,
04516 Moldava n/B,
www.vopmoldava.sk

Nové kusové overovanie na zbraniach
(tlakové skúšky), pri ktorých uplynula

zákonom stanovená lehota od posledného
overovania alebo je dôvodné podozrenie

zo zlého technického stavu,
vykonávame v súlade s normou ISO/IEC

17025, zákona 246/1999 Z. z. a nariadenia
vlády SR č. 397/1999 Z. z.

Tlakové skúšky zbraní sa vykonávajú
v areáli VOP 016, š. p. Moldava n/B

v pracovných dňoch, na adrese :
Ul. obrancov mieru č. 9,
od 7:00 do 13:00 hod.

Svoje požiadavky na nové kusové
overovanie vašich zbraní

nahláste telefonicky:
0907 905 465, 0960 554 503

0960 554 530
alebo

email: vop.moldava@post.sk
Kolektív zamestnancov skúšobného
laboratória vám poskytne odborné
výkony v súlade s medzinárodnými

predpismi o skúšobníctve.
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susedov
Zbraň je určená poľov-

níkom, ktorí vyznávajú pokojný
a etický lov. K jej elegantnosti

prispieva bohatá strojová rytina, použi-
tie ušľachtilých ocelí a výberové ore-
chové drevo. Vyrába sa v šiestich
kalibroch od .243 Win. po 8 x 57 JRS.
Hmotnosť zbrane je 2,7 kilogramu. Orien-
tačná cena polopažbovej je 34-tisíc a celopažbo-
vej 37-tisíc korún. Výhodou je možnosť výmennej
brokovej hlavne kalibru 20.

Jednohlavňová guľovnica so sklopnou hlavňou

Je pokračovateľkou ČZ 527
so zásobníkom alebo nábojo-

vou schránkou od troch do päť nábo-
jov. Štandardne má dvojpolohovú

nehlučnú poistku, ktorá sa odisťuje v smere streľby. Má otvo-
rené nastaviteľné mieridlá, perličkovú mušku a cieľnik, alebo je bez mie-

ridiel s rybinami na namontovanie aj najväčších puškových ďalekohľadov.
Vyrába sa v modeloch ŠTANDARD, LUX, MEDIUM LUX, BATTUE LUX,

FS, MC, AMERICAN, VARMINT, VARMINT-LAMINATED v desiatich kali-
broch od .243 Win. po 7 mm Rem. Mag. Hmotnosť zbrane sa pohybuje od 3,1

do 4,3 kilogramu. Vaša môže byť za 25- až 32-tisíc korún.

Model MAGNUM
ŠTANDARD, MAGNUM

LUX a SAFARI MAGNUM sa vyrába
na lov ťažkej, vitálnej a tropickej zveri v ka-

libroch .375 H&H Mag./5, .458 Win. Mag./4
a .416 Rigby/3 so schránkou a počtom uvedených

nábojov. Hmotnosť je 4,2 kilogramu a orientačná
cena od 29- do 31-tisíc korún.

Nový rad elegantných, esteticky a ergonomicky riešených
guľovníc ČZ 555 nadväzuje na ČZ 550. Má krátky vyťahovač a bočné
vypúšťanie zásobníka na tri náboje. Vyrába sa v kalibroch 7 x 64, .30-06 Sprg. a .308 Win.
Orientačná cena je 28-tisíc korún.

ČZ 550 LUX

BRNO EFFECT

Opakovacie guľovnice
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ČZ 550 MAGNUM LUX


