
askicko, v origináli Euskadi, 
leží na severe Pyrenejského pol- 
ostrova pri hraniciach s Fran-
cúzskom, medzi Pyrenejami 

a Biskajským zálivom. Má tri kraje (Ara-
ba, Bizkaia a Gipuzko) a rozprestiera sa 
na ploche 7234 štvorcových kilometrov. Je 
to nádherná hornatá a stále zelená zem, ob-
mývaná vodami Atlantiku. Po stáročia tu 
žije hrdý a pracovitý národ Baskov, ktorý 
tu vybudoval prosperujúci priemysel a in-
fraštruktúru. Z politického hľadiska ide 
o autonómne spoločenstvo vnútri väčšino-
vého španielskeho národa.

Nielen pre vládu
V Baskicku už v „dobe železnej“, teda dáv-
no pred naším letopočtom, tavili a obrábali 
železo, rovnako ako v Nemecku v oko-
lí rieky Ruhr, vo francúzskom St. Etien-
ne, v belgickom Liège alebo v talianskej 
Brescii. Dôvodom boli veľké zásoby želez-
nej rudy, lesy bohaté na tvrdé drevo, ktoré 

bolo nevyhnutné na výrobu 
dreveného uhlia na tavenie, 
a rieky potrebné na prepravu 
výrobného zariadenia aj pro-
duktov. Oblasť okolo mesta 
Eibar je už od pradávna cen-
trom výroby zbraní, ktoré sa 
nemalou mierou podieľali 
na koloniálnych ambíciách 
španielskej koruny. V oblas-
ti sa rýchlo rozšírila aj 
produkcia strel-

ného prachu a začiatkom  
15. storočia sa dedina v po-
vodí rieky Deba živila vý-
robou delových hlavní a gúľ 
pre potreby kráľovstva.
Delové odliatky dokon-
čované a skúšané 
v staroby-
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ZBRANE Z RÚK MAJSTROV PUŠKÁROV
Po celé desaťročia majstri puškári z Eibaru vyrábajú unikátne 
umelecké kúsky. Ich zbrane majú výnimočnú kvalitu, sú aristokratické, 
reprezentujú čistého ducha tradičného lovu.

Opakovacia 
guľovnica 

C-95 vyrobená 
z ocele Böhler 

Rasant má 
osvedčený záver 

Mauser K-98.

zbrane



či menších sériách. Puškárske remeslo 
a skúsenosti sa tu po stáročia dedia z poko-
lenia na pokolenie. Nástupom moderných 
technológií a unifikovaných konštrukč-
ných riešení do sériovej výroby loveckých 
zbraní postupne mizne nielen toto tradičné 
remeslo, ale aj firmy zamerané na zákazko-
vú ručnú výrobu. Modernej dobe a sério-
vej výrobe sa najlepšie prispôsobila zbro-
jovka Bergara sídliaca v neďalekom meste 
s rovnakým názvom. V novodobej histórii 
sa presadila výrobou precíznych hlavní 
a zbraní vlastnej konštrukcie, ktorými po-
stupne opäť dobýva svet.  
Miestne oceliarne produkujú vysoko kva-
litnú oceľ, ktorú okrem zbrojnej výroby 
využíva najmä strojárenský a automobilo-
vý priemysel. Spoločne s Katalánskom tvo-
ria na severe základ vyspelej priemyselnej 
produkcie súčasného Španielska. Vďaka 
veľkej výkonnosti a konkurenčným schop-
nostiam miestnych výrobcov tu nemusia 
riešiť vysokú nezamestnanosť a všeobec-
nú frustráciu najmä mladých ľudí, čo dnes 
predstavuje veľký problém v ostatných čas-
tiach Španielska, ktoré je závislé prevažne 
od turistického ruchu alebo dotovaného 
poľnohospodárstva. 

lom meste Eibar poskytli vý-
zbroj aj Viktórii, jedinej pre-
živšej z piatich malých lodí, 
ktoré v r. 1519 pod velením 
Portugalca Fernãa de Magal-
hãesa odvážne vyrazili z prí-
stavu Sanlúcar na misiu pre 
španielskeho kráľa Karola V. 
Išlo o objav novej cesty 
k Ostrovom korenia v Pacifi-
ku. Táto cesta znamenala prvé 
oboplávanie zemegule Eu-
rópanmi. Počas plavby dlhej  
48 tisíc míľ delá odliate v Ei-
bare poslúžili veľakrát, kým 
sa po troch rokoch vrátili späť. 
Nasledujúca generácia Bas-
kov produkovala zbrane a ich 
súčasti nielen pre španielsku 
vládu. Od 19. storočia vý-
roba v Eibare aj v okolitých 
oblastiach značne narastala. 
Výrobný potenciál, šikov-
nosť remeselníkov a množ-
stvo produktov, ktoré opúš-
ťali miestne továrne, priniesli 

baskickej oblasti nevídanú 
prosperitu. Spoločnosti pro-
dukujúce elektrické motory, 
koľajové vozidlá, železničné 
zariadenia, automobilové sú-
čiastky a predovšetkým zbra-
ne nadobúdali na sile. Výroba 
zbraní rástla oveľa rýchlejšie 
než ostatný priemysel. Pri 
prvom sčítaní ľudu v 20. sto-
ročí sa len v Eibare prihlási-
lo 1149 puškárov a 115 ryt-
cov. V roku 1900 vyrobilo 
6000 obyva teľov tohto mes-
ta 263 988 zbraní všetkých 
možných typov.

Z pokolenia 
na pokolenie

Ešte v sedemdesiatych ro-
koch minulého storočia tu 
prosperovalo viac ako päťde-
siat menších firiem, ktoré sa 
zaoberali výrobou ručných 
strelných zbraní vo väčších 

9Lovu zdar! – č. 7–8 – júl–august 2014

Vďaka veľkej výkonnosti a konkurenčným 
schopnostiam miestnych výrobcov tu 

nemusia riešiť vysokú nezamestnanosť.

Broková dvojka 
s klasickou 

anglickou pažbou 
a so spúšťovým 
mechanizmom 

Holland & Holland

Guľový dvojak 
model E-95 
je prestížna 

zbraň každého 
náruživého 
poľovníka.
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Bolo ich päť
Eibar je jedným z posledných európskych 
miest, kde dodnes existuje ručná zákazko-
vá výroba zbraní, ktorá úspešne nadväzuje 
na tradície a zdokonaľuje puškárske remes-
lo. 
Začiatky spoločnosti Grulla Armas siahajú 
do roku 1932, keď pätica najlepších miest-
nych puškárov založila spoločnú dielňu, 
ktorá aj v súčasnosti, po osemdesiatich ro-
koch, využíva pôvodné remeselné postupy 
a vyrába špičkové brokovnice i guľovnice. 
Dodnes je rodinnou firmou, ktorú úspešne 
rozvíja už tretia generácia potomkov jedné-
ho zo zakladateľov. Výrobky značky Grulla 
sú známe nielen v Španielsku, ale aj v za-
hraničí. 
Vďaka ročnej produkcii okolo 250 zbraní 
a priemernej dodacej lehote 4 – 6 mesia-
cov sa stala zaujímavým dodávateľom pre 
náročných zákazníkov. Takých, ktorí chcú 
vlastniť a používať originálnu, ručne vyro-

benú zbraň najvyššej kvality. 
Grulla Armas získala povesť 
spoľahlivého výrobcu bro-
kových a guľových zbraní 
najmä v duchu anglických 
loveckých tradícií, ktoré sú 
na severe Španielska aj vo 
svete stále veľmi populárne. 
Momentálne v dielni pracuje 
16 puškárov a firma spolu-
pracuje s niekoľkými exter-
nými rytcami.
V porovnaní s americkými, 
britskými a talianskymi zá-
kazkovými top zbraňami ide 
stále o veľmi výhodnú kúpu. 
Predajné ceny sa pohybu-
jú v rozpätí 7 – 20 tisíc eur. 
Všetko sa vyrába výhradne 
ručne a v najvyššej kvalite, 
s prihliadnutím na požiadav-
ky jednotlivých zákazníkov. 
Podľa požiadaviek a teles-

ných proporcií vznikne kus 
s jedinečnou rytinou, druhom 
pažby, veľkosťou, materiá-
lom hlavne, rybinou atď. Vý-
berové drevo, dĺžka hlavne, 
chokes, pätky sú jedny z naj-
bežnejších prianí. Zbrane 
Grulla sú individuálne ume-
lecké kúsky.

Brokové  
aj guľové

Prevažnú časť výroby tvo-
ria brokové dvojky a guľové 
dvojaky s klasickým systé-
mom zamykania side lock. 
Cenná je predovšetkým kva-
lita a noblesa všetkých vyro-
bených zbraní. 
Základ tvorí baskula z masív-
neho bloku ocele, na bokoch 
sú spúšťové mechanizmy 

Podľa požiadaviek a telesných proporcií vznikne kus 
s jedinečnou rytinou, druhom pažby a veľkosťou.

Všetky časti sú 
ručne vyrobené 

a zlícované 
skúsenými 
puškármi.

Opakovacia 
guľovnica 

je osadená 
do orechovej 

pažby 
ukončenej 

čiernym 
ebenom.



Nábojová schránka je dimenzovaná na šty-
ri náboje magnumových kalibrov: 7 mm 
Rem., .270 Win. Mag., .300 Win. Mag., 
.338 Win. Mag., .375 HH Mag., .416 Rigby.

Do detailu
Po celé desaťročia majstri puškári z Eibaru 
vyrábajú unikátne umelecké kúsky. Medzi 
nádhernými zbraňami z miestnych dielní 
niektoré výrazne vynikajú. Rozdiely spo-
známe v detailoch a Grulla Armas sa ve-
nuje aj tým najmenším. Tamojšie zbrane 
majú výnimočnú kvalitu, sú aristokratic-
ké, reprezentujú čistého ducha tradičného 
lovu. Aj dnešná generácia majstrov svojho 
odboru sa zaväzuje ku kvalite a k službám, 
ktoré značka vždy ponúkala. Chce dať na- 
javo vášeň pre remeslo, do každého kusa 
premietnuť zručnosť a skúsenosti. Ušľach-
tilé zbrane sú vrcholom majstrovstva, dob-
rou investíciou a väčšinou sa dedia z otca 
na syna. Tieto dokonalé výrobky môže-
te pravidelne obdivovať na veľtrhu IWA 
v Norimbergu. Viac informácií získate na  
stránkach výrobcu www.grullaarmas.com  
alebo dovozcu  www.brnohunt.eu.

© Ing. Petr Mikulášek

Holland & Holland upevne-
né na samostatných bočných 
doskách pomocou siedmich 
čapov. Všetko je dokonale 
ručne zlícované a doladené 
do najmenších detailov.
Brokové dvojky sa delia 
na niekoľko modelových ra-
dov podľa povrchovej úpravy, 
typu a náročnosti aplikova-
ných ryteckých prác a v ne-
poslednom rade podľa triedy 
a štruktúry použitého orecho-
vého dreva. Všetky modely 
sú osadené v duchu tradícií 
dvoma nezávislými bočný-
mi mechanizmami H & H,  
ktoré sa ovládajú dvojspúš-
ťou. Túto klasickú koncepciu 
podčiarkuje rovná an glická 
pažba. Na želanie zákazníka 
sa dá systém zbrane opat-
riť jednospúšťou a zapažbiť 
do modernejšej pažby s piš-
toľovou rukoväťou alebo ty-
pom Prince of Wales. Náru-
živým poľovníkom, ktorí pri 
love používajú ďalšie osoby 
na nabíjanie, firma ponúka 
možnosť vyrobiť aj druhú, 

prípadne tretiu identickú 
zbraň. Všetky modely dvojok 
sú k dispozícii v kalibroch  
12, 16, 20, 28, .410, čomu 
je prispôsobená aj veľkosť 
baskuly. Samozrejmosťou je 
možnosť objednať si výmen-
né hlavňové zväzky rôznych 
kalibrov, ktoré sú individuál-
ne dolícované.
Okrem brokovníc sa tu zá-
kazkovo vyrábajú aj guľové 
dvojaky – express rifle radu 
E-95 v širokej ponuke ka-
librov: 7x57, 9,3x74R, 8x57 
JRS, .30-06, .270 Win. Mag., 
.300 Win. Mag., .375 HH 
Mag. a .416 Rigby. Použí-
va sa špičková oceľ Böhler 
Rasant a záujemca si môže 
zvoliť tvar a veľkosť pažby aj 
predpažbia. 
Ponuku dopĺňa opakovacia 
guľovnica s osvedčeným zá-
verovým systémom Mauser 
K-98.

Detailný pohľad 
na sklopenú 

baskulu 
brokovej dvojky 
s rytinou Celtic

Pri modeli 
Supreme 
je použitá 

kombinácia 
mramorovaného 

podkladu 
a jemnej rytiny.
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