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Blaser R8
Professional Success
NOVÝ SMER V ESTETIKE ZBRANÍ?
„Ukáž mi svoju zbraň a ja ti poviem, aký si poľovník.“ V tejto vete sa skrýva 
kus pravdy. Ale ako odhadnúť poľovníka, keď jeho zbraň vyzerá úplne inak 
a nemá v sebe nič tradičného? Jedni sú voči nej skeptickí a stavajú sa k nej 
odmietavo, iných zase jej vzhľad pozitívne oslovuje. Blaser R8 Professional 
Success však bezpochyby padne do oka.



podmienkach a pri drsnejšom zaobchá-
dzaní, to ukáže až čas. V každom prípade 
počas testu bolo všetko v poriadku, a hoci 
koža viackrát zmokla, dokonale si zacho-
vala pôvodnú farbu a tvar. Počas nasadenia 
v revíri sme si všimli, že plastová pažba je 
pri kontakte s tvrdšími predmetmi relatívne 
hlučná. Napríklad na posede sa nám stalo, 
že pri zakladaní zbrane do ramena pažba 
ťukla o gombík z parožiny. Pažba vyda-
la pomerne jasný a zreteľný zvuk, čo by 
mohlo zradiť zver. Gumová pätka na pažbe 
je veľmi priľnavá a stabilná aj na hladkých 
povrchoch. Oceníte to, keď si zbraň opriete 
vedľa seba. Nemusíte mať obavu, že by sa 
po pätke zošmykla a spadla. Pri bežnom po-
užívaní zbrane si človek postupne všimne, 
že jej stavba je vďaka kolmejšej pištoľovej 
rukoväti vyššia. Môže sa stať, že Professio-
nal Success sa nezmestí do bežného puzdra, 
z dôvodu výšky zbrane totiž nezatiahnete 
zips. Takisto si to uvedomíte pri streľbe 
v menej obvyklých streleckých polohách, 
povedzme hore kopcom poležiačky. Vtedy 
je potrebná vyššia opora pod predpažbie, 
napríklad batoh.

Skúšobná streľba 
Náš Blaser R8 bol dodaný s krátkou (52 cm) 
kanelovanou hlavňou v poloťažkej verzii. 

a medzinárodnej 
výstave zbraní 
IWA 2012 v No-
rimbergu pred-

stavila firma Blaser model R8 
Professional Success. Zbraň, 
ktorá svojím dôsledne pre-
mysleným, avšak aj osobitým 
výzorom jednoznačne roz-
delila poľovnícku verejnosť 
na dva tábory. Do rúk sa nám 
dostala zbraň vo verzii Leder, 
s koženými prvkami na úcho-
pových aj kontaktných plo-
chách. Testovaný model ka-
libru .308 Winchester mal 
nasadený puškohľad Leica 
Magnus 1,5-10x42. V tejto 
konfigurácii nás zbraň sprevá-
dzala do revíru aj na strelnicu.

Pohodlný 
a uvoľnený 

úchop, záruka 
istejšieho zásahu
„Problém sa vždy začína 
za pažbou…“ Táto zľudo-
vená múdrosť stručne zhŕňa 
zásadnú myšlienku: zbraň, 
optika a strelivo sú z tech-
nickej a kvalitatívnej stránky 
na vysokej úrovni. Pri snahe 
o čo najpresnejšie umiestne-
ný zásah je najkritickejším 
faktorom sám strelec. Blaser 
sa tomuto faktu prispôsobil 
už pri návrhu dizajnu pažby, 
aby čo najviac eliminoval 
chybu strelca. Viackrát sme 
sa stretli s názorom, že už pri 
základnej verzii pažby mode-
lu R8 je ergonómia úchopu 

na vyššej úrovni, ako býva 
obvyklé. Je to dosiahnuté 
strmším sklonom pištoľovej 
rukoväti, ktorá pomáha pri-
rodzenejšej polohe ruky. To 
automaticky znamená vyšší 
komfort pri streľbe a istejší 
zásah. Gunther Stoschek, ria-
diteľ vývojového oddelenia 
firmy Blaser, sa k tomu vy-
jadril takto: „Poľovníci dlhé 
obdobie strieľali z guľovníc, 
ktorých pažby boli dizajnovo 
blízke brokovniciam alebo 
guľobrokom.“ Avšak ozbroje-
né zložky, či už polícia alebo 
armáda, desaťročia používajú 
zbrane s takmer kolmou piš-
toľovou rukoväťou. Užívateľ 
zbrane tak profituje z pohodl-
ného a prirodzeného úchopu. 
Odložme však otázku esteti-
ky zatiaľ bokom a venujme 
sa tomu, akú výkonnosť nám 
zbraň poskytuje a do akej 
miery je užívateľsky príjem-
ná. Bez akejkoľvek diskusie 
je jasné, že pažba s otvorom 
na palec sa dá lepšie, istejšie 
chytiť do ruky a vedie k lep-
ším streleckým výsledkom. 
Na strelnici sa hneď prejavili 
prednosti tvaru pažby: puška 
je pri zalícení prirodzene sta-
bilná, poloha prsta na spúšti 
je uvoľnenejšia a spúšťanie 
sa dá ľahšie a precíznejšie 
kontrolovať. 
Pažba Professional Success 
s koženými prvkami na piš-
toľovej rukoväti a na pred-
pažbí je príjemná hneď 
na prvý dotyk. Ako sa bude 
koža správať v náročnejších 
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Výmena pažby je rýchla 
a jednoduchá, stačí 
povoliť dve imbusové 
skrutky v predpažbí.

Na strelnici 
sa testovalo 

správanie zbrane 
po výmene 

pažby. Žiadna 
zmena 

nastrelenia 
a žiadna rana 

potrebná 
na „usadenie“.
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Kaliber .308 Win sa vďaka svojej prirodze-
nej presnosti a celosvetovému rozšíreniu 
teší veľkej obľube. Skúšobné päťranové 
položky s rozličným strelivom, fabrickým 
aj prebíjaným, vykazovali dobré rozptyly. 
Okrem niekoľkých výnimiek (ako ukazuje 
tabuľka na tejto strane) sa nám v polohe 
posediačky s oporou podarilo takmer s kaž-
dým strelivom dosahovať rozptyly menej 
ako 3,5 cm. Samotný kaliber je vhodný aj 
pre krátke hlavne. Poloťažká verzia hlavne 
má priemer na ústí 19 mm. Zbraň je preto 
o niečo ťažšia a ťažisko leží viac vpredu. 
Výhoda vyššej hmotnosti je v tom, že zbraň 
sa pri výstrele správa pokojnejšie a na strel-
nici pri streľbe s oporou menej odskakuje 
z podložky. Ďalším pozitívom vyššej hmot-
nosti je plynulejší pohyb zbrane pri streľ-
be na pohyblivý cieľ. Kanelovanie hlavne 
zmenšuje hmotnosť len nepatrne, o desiat-
ky gramov. Väčšia plocha povrchu hlavne 
síce zabezpečí rýchlejšie chladnutie hlavne, 
avšak z pohľadu poľovníckej streľby to nie 
je príliš významné. 

Žiadna zmena nastrelenia
Puškohľad bol na našej zbrani osadený 
v originálnej rýchlo odnímateľnej sedlo-
vej montáži Blaser-Sattelmontage. Po zlo-
žení a opätovnom nasadení puškohľadu 
na hlaveň sme zistili, že nastrelenie sa 
neposunulo. Pri našom teste sme sa tiež 
chceli dozvedieť, ako sa bude zbraň sprá-

vať po výmene pažby. Je to 
jednoduchá záležitosť na pár 
okamihov: treba uvoľniť dve 
imbusové skrutky v pred-
pažbí. Na strelnici bol k dis-
pozícii ďalší Blaser, model 
R8 Luxus kalibru 7 mm Bla-
ser Magnum s drevenou paž-
bou a s puškohľadom Zeiss 
Diavari 3-12x56. Z oboch 
zbraní sme najskôr vystrelili 
v pôvodnej konfigurácii, aby 
sme získali referenčné roz-
ptyly. Potom sme v priebe-
hu krátkej chvíľky zamenili 
pažby oboch zbraní a znovu 
sme z nich vystrelili. R8 ka-
libru .308 Win s puškohľa-
dom Leica a teraz osadený 
v drevenej pažbe Luxus mal 
rovnaký bod zásahu ako 
v pôvodnej pažbe Professio-
nal Success. Ale aj R8 kalib-
ru 7 mm Blaser Mag s puško-
hľadom Zeiss a s pažbou 
Professional Succes ukladal 
zásahy na rovnaké miesto 
ako v konfigurácii s vlastnou 
drevenou pažbou Luxus. 

1. Sako Hammerhead, bondovaná strela, 11,7 g /180gr rozptyl 2,6 cm
2. Vlastná laborácia Sierra Game-King, poloplášť, 10,7 g/165 gr rozptyl 2,8 cm
3. Fusion ( Federal), bondovaná strela, 10,7 g /165 gr rozptyl 3,3 cm
4. Federal Trophy Copper, bezolovnatá strela, 9,7 g/150 gr rozptyl 3,5 cm
5. Winchester Ballistic Silvertip, poloplášť, 10,9 g/168 gr                   rozptyl 3,5 cm
6. Federal Nosler Ballistic Tip, poloplášť, 9,7 g/150 gr rozptyl 5,2 cm
7. Winchester Power-Max-B, bondovaná strela 9,7 g/150 gr rozptyl 8,8 cm

Rozptyl tvorí päť rán na 100 m (najmenší priemer opísanej kružnice)

Výsledky streľby

Strieľajúca ruka nájde na modeli Blaser 
R8 Success vďaka takmer kolmej, 

ergonomickej pištoľovej rukoväti 
pohodlnú, uvoľnenú polohu. Zbraň sa tak 

dá dobre oprieť o rameno.



Spúšť
Medzičasom sa R8 dá objednať s prepínateľ-
nou spúšťou Jagd-Match od firmy Atzl. Pri 
nej si môže poľovník jednoduchým prepnutím 
páčky zvoliť odpor spúšte 250 g alebo 650 g. 
Naša testovaná zbraň túto spúšť ešte nemala, 
bola vybavená štandardnou spúšťou s odporom 
700 g. Napriek tomu sme sa s ňou veľmi dobre 
zžili a jej hladký, konštantný chod nám výborne 
vyhovoval. Pozitívne treba hodnotiť aj pohodl-
né vkladanie náboja do zbrane pri otvorenom 
závere. Toto nie je samozrejmosťou pri každej 
súčasnej, modernej zbrani. Napríklad na strelni-
ci pri jednotlivom nabíjaní, keď sa nepodáva zo 
zásobníka, ide o ďalšiu výhodu, ktorá zvyšuje 
strelecký komfort. 

Estetika zbrane:  
čo je ešte poľovnícke?

Všade, kde sme sa so Successom objavili, nás 
žiadali o možnosť vyskúšať si ho a ohmatať. 
Vzbudzoval v ľuďoch záujem a zvedavosť. 
Na strelnici sme stretli dvoch mladých, začí-
najúcich poľovníkov a spontánne sme ich necha-
li vystreliť z R8. Zásahy mali dobré a chválili 
ergonómiu pažby, ako aj pohodlie pri streľbe. 
Počas diskusií o vzhľade R8 Professional Suc-
cess sa názory často rozchádzali. Každý má svoj 
uhol pohľadu a subjektívnu hranicu, čo je pre 
neho ešte esteticky prijateľné. Srncovi, ktoré-
ho ulovíte, to však bude úplne jedno. Keď prí-
de jeho čas, zásah musíme umiestniť precízne, 
s istotou. Tú nám dá zbraň, ktorá poskytuje po-
hodlie a komfort pri streľbe. Rozhodujúci vplyv 

na to, ako dopadne poľovačka, či sa vydarí, ale-
bo nie, máme my poľovníci. Moderné lovecké 
zbrane nám na to dávajú všetky predpoklady, ich 
vývoj stále pokračuje a jeho výsledky môžeme 
v budúcnosti zúročiť v náš prospech.

Text a fotografie: Martin Ossmann

Pažba: z pevného plastu, s koženými prvkami 
na úchopových plochách, gumená pätka
Hlaveň a kaliber: 520 mm poloťažká, 
s kanelovaním, kal. .308 Win
Hmotnosť bez puškohľadu: 3550 g
Celková dĺžka zbrane: 97 cm
Dĺžka pažby od konca po spúšť: 37 cm
Spúšť: priama, s odporom 750 g
Zásobník: vymeniteľný s možnosťou uzamknutia, 
štyri  náboje pri štandardných kalibroch,  
tri náboje Magnum  

Plusy 
l vysoká kvalita materiálov 
a spracovania 
l veľmi dobrá presnosť
l dobrý prístup na vkladanie nábojov 
pri nabíjaní po jednom kuse zhora
l žiadna zmena nastrelenia 
po rozložení a opätovnom zložení, či 
už pri výmene pažby
alebo optiky
l veľmi dobrá spúšť 
l krátka a obratná zbraň
l bezhlučné napínanie bicieho 
mechanizmu
l ergonomicky vydarená 
pažba

Mínusy
l pažba akoby zosilňovala 
zvuky pri kontakte s cudzím 
predmetom
l vysoká cena príslušenstva 
(napr. kanelovaná hlaveň 
alebo lepšia spúšť)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Blaser R8 
Professional Success

NÁŠ NÁZOR

Zbraň má 
kolmú pištoľovú 
rukoväť, a tým 
aj vyššiu stavbu. 
V niektorých 
situáciách 
s prilícenou 
zbraňou, 
napríklad pri 
streľbe ležmo, je 
potrebná vyššia 
podložka vpredu 
pod predpažbím.

Puškohľad Leica Magnus 1,5 - 10x42 má široké 
spektrum využitia. Osvetľovacia jednotka sa 
ovláda otočným kolieskom, ktoré je umiestnené 
na vrchu okulárovej časti. 




