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Vďaka spolupráci s firmou 
Blaser vychádzajú z dielne 

Štefana Vávru tuningované 
skvosty so známkou najvyššej kvality.

Opakovacia guľovnica 
BLASER R93

recízny zbrojársky majster zo Sielnice sa zaobe-
rá ručnou výrobou, úpravou a gravírovaním 
širokého spektra poľovných zbra-
ní (Blaser R 93, Krieghoff, 
Sauer, CZ, ZP a iné), 

ale aj výrobou rôznych doplnkov 
nielen pre poľovníkov. Okrem 
toho je to všestranný strelec, 
viacnásobný držiteľ titulu 
majster streľby SPZ na ob-
lúkovom strelišti, v skeete 
a takisto III. výkonnostnej 
triedy SPZ v guľovom troj-
boji. Firemný tím Blaser zasa 
tvoria nadšenci, ktorí čerpajú 
nápady na technológie zbraní 
priamo pri love. Až potom ich 
prenášajú na rysovaciu dosku. Vďaka 
tomu sa technická dokonalosť snúbi 
s klasickou eleganciou a vynikajúcou presnos-
ťou. Zbrane z dielne Š. Vávru sa vyznačujú vysokou 
kvalitou spracovania. Sú bohato gravírované s hlbokou alebo 
Bullino rytinou, s povrchovou úpravou nitridom titánu 
a taušírované zlatom, čo znamená vkladanie 24-karátového 
zlatého drôtu do kovu, pričom pozadie tvorí čierna patina.

HLAVEŇ A MIERIDLÁ 
Hlaveň týchto zbraní je štandardná, guľatá alebo „kanelo-
vaná“ so 7 pozdĺžnymi drážkami po vonkajšom obvode, 
ktoré urýchľujú jej chladnutie so zreteľom na zväčšenú 
plochu hlavne. Vývrt má štyri drážky. Povrch je upra-
vený brunírovaním. Mieridlá sú mechanické, klasické, 
pevné aj nastaviteľné, bohato gravírované, prípadne 
zdobené zlatom. Muška je na vyvýšenej základni s čer-
veným, svetlo vodiacim vláknom, rovnako cieľnik, ktorý 
je pevný, klasický i s možnosťou posunu do strán.

strelectvo

»»» TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

P
Hlboko gravírované 

puzdro záveru 
a lúčik spúšte.

Jemná arabesková 
rytina na lúčiku (hore) 
a na pravej strane 
puzdra záveru.
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PUZDRO ZÁVERU 
Štefan Vávra puzdro vyrába vo vyhoto-
vení Imperiál, môže byť kovové, vnútri 
baskuly vyfrézované „guľôčkovaním“ 
– povrchová úprava vonkajšej strany 
(naprašovanie nitrid titánu v tlakovej 
komore), alebo duralové, s povrchovou 
úpravou čierny elox či starostriebro, 
pričom rozdiel v hmotnosti oboch 
vyhotovení je približne jeden kilogram. 
Všetko je bohato gravírované, prípadne 
zdobené zlatom. Doplnkom zbrane je 
takzvaný KickStop, ktorý zmenšuje 
spätný náraz. Je to samostatný kovový, 
valcovitý diel umiestnený vo vyfrézo-
vanom otvore v zadnej časti pažby, 
uchytený do puzdra záveru. Odporúča 
sa najmä pri ľahšej duralovej verzii 
puzdra záveru, pri kovovom puzdre sa 
väčšinou nepoužíva. Zásobník je plas-
tový na 3, respektíve 2 náboje podľa 
použitého kalibru zbrane, plus 1 náboj 
v nábojovej komore. Záver je priamo-
ťažný, odsúvací s pákou ukončenou 
guľôčkou. Môže byť kovová s ručným 
gravírovaním a možnosťou dozdo-

benia zlatom alebo z orechového 
dreva s vysokou politúrou alebo 

matným olejom. Spúšťový 
mechanizmus obsahuje kla-
sickú jednospúšť s odporom 
1 500 g, pričom je možnosť 
výmeny za celý lúčik s napi-
náčikom. Spúšťový kohútik 
je kovový, ručne tvarova-
ný, povrchovo upravovaný 

zlatým nitridom titánu; bočné 
hrany má zaoblené a upravené 

čiernym brunírovaním, zaob-
lenosť vyvoláva u strelca 

komfortnejší pocit pri spúšťaní.

Bez puškového zamierovacieho ďaleko-
hľadu a montáže, s kalibráciou 270 Win. 
Mag. a .300 Wby. Mag. – WEATHERBY, 
majú zbrane vo vyhotovení model 
Attaché hmotnosť od 2,8 kilogramu, 
terénny model na dohľadávanie zveri 

od 2,9 kilogramu, základný model a te-
rénny Timber model od 3 kilogramov, 
poloťažký model od 3,4 kilogramu, 
terénny poľovnícky model Timber 
od 3,45 kilogramu a terénny Timber 
Safari model od 4 kilogramov.

Hmotnosť zbrane

 ➠

Zbrojársky majster 
Štefan Vávra pri 

práci

Zlatom 
taušírovaná 

zbraň

Muška na vyvýšenej, gravírovanej 
a taušírovanej základni s červeným, 

svetlo vodiacim vláknom.
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ZMYSEL PRE DETAIL 
Pažby vyrábané na mieru a podľa 
individuálnych požiadaviek zákazníka 
sú z tureckého, vlašského, kráľovského 
alebo amerického orecha s bavorskou 
lícnicou s dvomi drážkami a s nádher-
nou kresbou dreva – takzvané pávie 
oká. Povrchová úprava je Schaftoil, 
tvrdý olej, politúra s vysokým leskom. 
Predpažbie a pištoľová rukoväť majú 
po stranách jemné rybiny. Predpažbie 

má v prednej časti šikmú ebenovú 
koncovkou v tvare elipsy, ktorá je naň 
nalepená. Rybiny na pištolovej rukoväti 
sú mierne vypuklé, kopírujú tvar dlane, 
podľa toho, či je majiteľ pravák alebo 
ľavák. Je ukončená kovo-
vou pätkou, 
medailó-

nom s monogramom, na ktorom 
sú vytepané iniciály mena a priez-
viska zo zlata. Medailón môže 
byť kovový alebo plastový.

PATENT 
Za pozornosť stojí rezervná schránka 
na náboje. Je bohato ručne gravírovaná, 
použiteľná na 3, 4 alebo 5 nábojov pod-
ľa veľkosti kalibru. Je vložená do spod-
nej časti pažby pod lícnicou guľových 
alebo guľobrokových zbraní. Môže byť 
kovová alebo duralová. Výrobca si dáva 
záležať na každom detaile a používa 
na zvýraznenie aj ozdobné platničky. 
Tie sa lepia na bočné strany puzdra zá-
veru. Môžu byť drevené (turecký orech) 
alebo kovové s možnosťou gravírovania.
Pätka pažby je úzka, z plastu aj gumy 
alebo široká z pružnej gumy. Od dreve-
nej časti pažby je oddelená ozdobným 
kovovým pásikom, ktorý kopíruje 
ukončenie päty pažby. Je to približne 
dva milimetre široký, pozlátený kovový 
pásik, vložený pred gumovou pätkou. 
Ide o patent firmy Ekosta. Zbraň s tým-
to prvkom, ako aj s ostatnými detailný-
mi zhotoveniami je už na prvý pohľad 
nezameniteľná. 

strelectvo

Gravírované veko rezervnej schránky na 
náboje vo vyhotovení arabeska

Ozdobné guľôčky  
páčky záveru z orechového 
dreva s vysokou politúrou 
a matným olejom.

Ozdobný pozlátený 
kovový pásik je 
patentom Štefana Vávru.

Pažba z tureckého orecha – kresba pávie oká, s povrchovou 
úpravou politúrou, rezervná schránka na náboje 

s kovovým pútkom na remeň

Priamoťažný 
odsúvací 

záver 
s páčkou, 
ktorá je 

ukončená 
gravírovanou, 

kovovou 
guľôčkou, 

taušírovanou 
zlatom.
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