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M nohí si určite spomínate na 
legendárny model ZH, Brno 
500, Brno Super, ČZ 584 a ČZ 
586. Na tradície nadviazal 

spomínaný výrobca v roku 2006 bro-
kovými, guľobrokovými a guľovými 
kozlicami BO 800, a v roku 2014 kom-
binovanou, konštrukčne originálnou, 
užívateľsky komfortnou, výkonnou, 
poľovníckou zbraňou Brno Combo. 
Svetoznáme logo brnianskych zbrojá-

rov „Z v špirále“ tak má pokračovateľa. 
Vyrazené je na temennej kľučke a na 
objímke hlavní.

Keď slnko riadne páli
Prvú prezentáciu zbrane v Českej 
republike uskutočnili vrcholní predsta-
vitelia ČZ, a. s. Uherský Brod za účasti 
dvadsiatich odborných novinárov 
z celej Európy, a niekoľkých zahra-
ničných obchodných zástupcov. Zo 

zbraní s mechanickými mieridlami, 
aj s puškovým ďalekohľadom Me-
opta strieľali náboje S & B – brokové 
12×76 mm, guľové 308 Win. a náboje 
s jednotnou strelou Special Slug 
Magnum. Napriek tomu, že zbrane boli 
vystavené poriadne páliacemu slnku, 
a v krátkom čase z nich vystrieľalo 
niekoľko sto výstrelov, ukázali sa ako 
veľmi presné.

V rukách poľovníka
Guľobrokové zbrane odvodené z bro-
kových kozlíc majú výšku hlavňového 
zväzku definovanú tým, že spodná 
guľová hlaveň nahrádza brokovú 
s podstatne väčším priemerom. Z vý-
robného hľadiska je to úspornejšie, 
ale zbraň je zbytočne veľká a ťažká.

Brno Combo je výsledkom samo-
statného vývoja skúseného kon-
štruktéra a aktívneho poľovníka Ing. 
Michala Koutného, ktorý navrhol 

V bývalom Československu sme si mohli vyberať 

z niekoľkých guľobrokových kozlíc. Na slávne tradície 

nadviazala dcérska spoločnosť Českej zbrojovky a. s., 

Uherský Brod, Zbrojovka Brno, s. r. o. okrem iných 

výkonnou poľovníckou zbraňou Brno Combo.

Brno Combo – elegantná guľobroková kozlica

Stvorená pre poľovníkov
Tomáš Krivjanský

zbrane
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novú hlavňovú objímku. Jej dimenzie 
sú optimalizované pre čo najnižšiu 
stavbu hornej brokovej a spodnej 
guľovej hlavne. Vďaka tomu sa zbraň 
s kalibrom brokovej hlavne 12 zdá ako 
dvadsiatka.

Vysoko presná 
guľová hlaveň
Konštruktér venoval veľkú pozornosť 
tomu, aby guľová hlaveň dosahovala 
vysokú a stálu presnosť aj pri viacerých 
po sebe nasledujúcich výstreloch. To je 

jedna zo slabín klasicky spájkovaných 
hlavňových zväzkov, kde bod zásahu 
s ďalšími výstrelmi v dôsledku zahria-
tia spájkovanej guľovej hlavne stúpa. 
Strednú lištu a hák predpažbia pripojil 
iba na brokovú hlaveň, na ktorej sú aj 
základne mechanických mieridiel. Ulo-
ženie nespájkovanej guľovej hlavne je 
vďaka tomu termostabilné, bez vplyvu 
na presnosť po viacerých výstreloch 
po sebe. Výhodou je tiež možnosť ko-
rekcie sústrelu oboch hlavní pomocou 
dvoch skrutiek na háku predpažbia. 

Toto nastavenie sa odporúča zveriť 
školenému puškárovi.

Pevnosť, 
výkonnosť, ľahkosť
Nábojové komory tvoria súčasť ob-
jímky a samotné hlavne sa začínajú 
až na mieste, kde sa končí nábojnica. 
Toto riešenie umožnilo výrazne znížiť 
rozostup medzi hlavňami a súčasne 
zaručuje dostatočnú pevnosť pre 
výkonné guľové kalibre. Premietlo sa 
to do nízkej hmotnosti zbrane, napriek 
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tomu, že zbraň je celooceľová. Hlav-
ňový zväzok je leštený a načiernený 
s klasickým vyťahovačom nábojníc.

Hlavné diely sa vyrábajú z kvalitných 
konštrukčných ocelí trieskovým obrá-
baním na CNC strojoch. Polotovary pre 

temennú kľučku, lúčik (jemne piesko-
vané a načiernené) a lištu predpažbia 
sú presné odliatky. Lôžko hlavní, lišta 
predpažbia a spodné veko baskuly sú 
tiež jemne pieskované, poniklované 
a ozdobené poľovníckymi motívmi, vy-
pálenými laserom. Niklovaná baskula 
čiastočne pripomína guľobrokovnicu 
Blaser.

Uzamknutie hlavní
Hlavne uzatvára čelná doska lôžko-
vého záveru, ktorý má výrazné bočné 
strany. Zbraň uzamyká široký klin 
ovládaný temennou kľučkou. Hlavňový 
zväzok je vedený dvojicou čapov a pri 

uzamknutí je dotlačený na šikmé plo-
chy v lôžku. Konštruktérovi sa navyše 
podarilo umiestniť hlavňový zväzok 
mimoriadne nízko k čapom, čo sa 
prejavuje zvýšenou stabilitou zbrane 
pri výstrele.

Ideálna pre profesionálov
Brno Combo je výborná univerzálna 
zbraň pre časté pochôdzky poľovným 
revírom. Ideálna je pre profesionálnych 
lesníkov a poľovníkov pri každoden-
nom výkone poľovníctva. S jednotnou 
strelou v brokovej hlavni úspešne 
konkuruje guľovým kozliciam, najmä 
na spoločných poľovačkách. Navyše je 
pomerne krátka, vďaka čomu sa s ňou 
dobre manipuluje na posede.

Čo sme si ešte všimli
Zahrdlenie a krytie brokovej hlavne 
– Trojštvrtinové zahrdlenie – 17,6 mm 
umožňuje streľbu aj oceľovými brokmi. 
Krytie dosahuje 70 percent.
Napínanie bicieho mechanizmu – Pri 
nízkom uložení hlavňového zväzku 
bolo potrebné vyriešiť, ako pri jeho 
sklápaní zabezpečiť dostatočný 
pákový prevod pre napnutie bicieho 
mechanizmu. Ing. Koutný to vyriešil 
umiestnením originálne tvarovaného, 
napínacieho „palca“ na lište pred-
pažbia.
Poistka – Pri sklopení hlavňového 
zväzku sa okrem napnutia bicieho me-
chanizmu aktivuje samočinná poistka 
s ovládačom za temennou kľučkou, 
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Hodnotí Ing. Šlechta

–  Zbraň na testovanie som dostal 
v kalibri .308 Win./12×76 mm 
s optikou Meopta 3-12×56 Me-
ostar R1r. Ako zástancu kalibrov 
R pri kombinovaných zbraniach 
ma milo prekvapilo jednoduché 
prebíjanie guľovej hlavne.

–  Na overenie nastrelenia zbrane 
som použil náboje S&B so strelou 
9,7 g s presekávacou hranou. 
Piatimi výstrelmi som na 100 m 
docielil vynikajúci rozptyl 4 cm 
a na 200 m 7,5 cm. Spätný náraz 
bol zanedbateľný. Pri tom som 
si spomenul na začiatky so ZH, 
kedy ma aj pri kalibri 7×57R pre-
kvapil výrazný spätný náraz.

–  Veľmi potešujúce je, že zbraň 
dobre odoláva poveternostným 
vplyvom. Po uložení zbrane do 
puzdra po daždivom love nena-
šiel som na nej v nasledujúcich 
dňoch žiadnu povrchovú hrdzu.

brno combo je výborná 
univerzálna zbraň pre časté 

pochôdzky poľovným revírom. 
ideálna je pre profesionálnych 

lesníkov a poľovníkov.

Guľobrokovnicu Brno 
Combo na CVPP v Ni-
tre 2016 prezentoval 
Ing. Petr Hauerland, 
vedúci predaja ČZ, a. 
s. Uherský Brod

zbrane
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RADOSŤ Z POĽOVAČKY!

Ofi ciálnym a exkluzívnym distribútorom značky RISERVA na Slovensku je od 1. 6. 2016 spoločnosť BROKOVNICE s. r. o.

Brokovnice s. r. o.
ul. Gen. M.R. Štefánika 412/62, 
Trenčín; Tel.: +421 904 222 933; 

+421 904 222 944
Mail: brokovnice@centrum.sk

Poľovnícke oblečenie 
zo 100 % vlny, husto 
tkanej látky LODEN, 
ktorá sa vyznačuje 
nepremokavosťou 
a dobrou tepelnou 
izoláciou. Nešuchoce! 
Určené pre poľovníkov 
v pohybe!

Batoh ušitý 
z nešuchotavého 
LODENU 
klasického tvaru, 
objem 15 litrov.

Podložky na strieľanie, predĺženie a ochrana bodky 
pažby, pažbové nosiče nábojov

Púzdra a nosiče nábojov

Poľovnícke oblečenie 

izoláciou. Nešuchoce! 
Určené pre poľovníkov 

Nosič 
zásobníka
pre 
BLASER R8

Batoh ušitý 

inzercia - inzLZ2420

ktorú treba pred 
každým výstrelom 
manuálne odistiť.
Spúšťový mechanizmus – Dvojspúšťo-
vý mechanizmus je uložený v spodnej 
časti lôžkového záveru – baskuly. Pred-
ná spúšť s francúzskym napináčikom 
(3-5 N) odpaľuje guľovú a zadná spúšť 
brokovú hlaveň. Usporiadanie bicieho 
a spúšťového mechanizmu je prevzaté 
z osvedčených modelov Brno 502, resp. 
Brno 802.
Kaliber – Zbraň sa vyrába v klasic-
kých kalibroch .308 Win., .30-06 Sprg., 
9,3x74 R a 8x57 JRS s brokovým 
12x76 mm. Na objednávku sa pripra-
vujú tiež výmenné, guľové hlavňové 
zväzky s plnou strednou lištou – guľová 
kozlica. S výmennými, brokovými, 
hlavňami sa neuvažuje.
Pažba, predpažbie, pútka na remeň – 
Je ergonomicky tvarovaná s opti-
málnym tvarom pištoľovej rukoväte 
a lícnicou bavorského typu, čo strelec 

ocení pri 
mierení s optikou. 
Vyrába sa z výberové-
ho tureckého orecha 
s povrchovou úpravou 
olejovaním. Rybiny sú vypálené 
laserom. Široké pútka na remeň sú 
umiestnené v zadnej spodnej časti 
hlavištia pažby a na nose predpažbia. 
Gumová pätka pažby.
Mieridlá – Mechanické s moderným, 
dopredu nakloneným, plátkovým 
cieľnikom s otvormi pre zväčšenie zor-
ného poľa pri streľbe na pohyblivý cieľ. 
Umiestnenie zaručuje bezproblémovú 
montáž optiky. Výškovo nastaviteľná 
muška so svetlo vodivým, červeným 
vláknom. Hore na hlavňovej objímke je 
rybina s dvomi drážkami (unifikovaný 
európsky profil, šírka 11 mm, dĺžka 
90 mm) s priečnym stredovým vybra-
ním pre montáž optiky.� n

Technické údaje

Kaliber: 12×76 mm/308 Win., 30-06 Spring., 
9,3×74 R a 8×57 JRS
Celková dĺžka zbrane: 1 040 mm
Dĺžka hlavní: 600 mm
Dĺžka zámernej: 320 mm
Výška pažby: 180 mm
Šírka pätky pažby: 45 mm
Hmotnosť nenabitej zbrane: 2,95-3,15 kg




