
ento trend pripisujem túžbe člo-
veka po návrate k prírode spo-
jenom s aktívnym odpočinkom, 
ale aj spopularizovaniu tejto 

oblasti športu nedávnymi vynikajúcimi 
úspechmi slovenských športových strelkýň. 

Napriek potešiteľnej renesan-
cii sa však stále nevyrovnáme 
niektorým vyspelejším kraji-
nám Európy, či už počtom 
strelcov, alebo množstvom 
moderných a dobre vybave-
ných strelníc. 
Alfou a omegou brokovej 
streľby je kvalitná zbraň. No 
a kde inde ju hľadať ako vo 
svetovej veľmoci výrobcov 
najlepších brokovníc na sve-
te – v Taliansku. Športová 
broková kozlica Antonio Zoli 
Z-Sport môže byť zaujíma-
vou voľbou.

História
Novodobá história značky, 
ktorá je na Slovensku menej 
známa, sa začína v údolí Gar-
done Val Trompia, mekke ta-
lianskych výrobcov ručných 
strelných zbraní. Zakladateľ 

fi rmy Antonio Zoli sa naro-
dil v roku 1905 a spoločnosť 
s týmto názvom začala pro-
dukciu zbraní po skončení 
druhej svetovej vojny. Fir-
ma Zoli patrila medzi prvé 
na svete, ktoré sa zaoberali 
výrobou replík predoviek, 
a časom rozšírila svoje port-
fólio. V súčasnosti predsta-
vuje hlavné ťažisko výroba 
poľovných a športových 
zbraní, a to najmä brokových 
a novšie aj guľových a gu-
ľobrokových zbraní s lôžko-
vým záverom. Ročná produk-
cia zbrojovky sa pohybuje 
v tisícoch kusov. 

Kompaktný 
dizajn 

Zoli Z-Sport je parkúrová bro-
ková kozlica. Pri jej výrobe 
boli použité tie najmodernej-
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T

Z-Sport
Antonio Zoli

PRE AMATÉROV AJ 
PROFESIONÁLOV

Strelecké brokové disciplíny sa na Slovensku v poslednom čase tešia 
vzrastajúcemu záujmu streleckej komunity.

zbrane

Predlžovacie 
vonkajšie  
zahrdlenia 
sú farebne 
odlíšené 

a dávajú zbrani 
dravý vzh¾ad.
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funkčnosti sú bicie pružiny potiahnuté vrst-
vičkou modrého tefl ónu. Robustné bicie 
pružiny zaručujú spoľahlivý odpal, chod 
a odpor spúšte možno nastaviť podľa po-
žiadaviek strelca. Ďalšou výhodou odníma-
teľného mechanizmu je jeho jednoduchá 
údržba, čistenie, prípadne oprava. Výrob-
ca ponúka aj dvojspúšťový mechanizmus. 
Osobne by som však na modernej športovej 
zbrani jednoznačne uprednostnil voliteľný 
jednospúšťový. Automatická samočinná 
poistka v kombinácii s nárazovou poistkou 
sú samozrejmosťou. Multifunkčný bežec 
poistky slúži nielen na odistenie zbrane, ale 
zároveň umožňuje nastaviť možnosť voľby 
prvého výstrelu z hornej alebo dolnej hlav-
ne. Poistka je samočinná a aktivuje sa pri 
sklopení hlavní. 
Hlavne zbrane sú vyrobené z kvalitnej oce-
le vŕtaním a trieskovým obrábaním z val-
cového hlavňového polotovaru. Namiesto 
klasickej metódy mäkkej spájky sú hlavne 
spojené do monobloku ventilovanou lištou 
technológiou odolnejšieho tvrdého strie-
borného spájkovania. Na hlavniach nie sú 
žiadne markantné stopy po obrábaní, po-
vrchy sú precízne opracované a začistené. 
Ventilovaná lišta umiestnená medzi hlavňa-
mi prispieva k stabilite krytia aj po zahriatí 

šie technológie a materiály, 
ktorými zbrojovka disponuje. 
Zbraň má progresívny sys-
tém uzamykania typu Boss, 
ktorý je pomenovaný podľa 
puškára Williama Bossa, za-
kladateľa prestížnej britskej 
puškárskej dielne fungujúcej 
od roku 1812. Tento systém 
sa donedávna objavoval iba 
na najdrahších britských bro-
kových kozliciach. Dnes ho 
v rôznych modifi kovaných 
podobách postupne prebera-
jú aj iní svetoví výrobcovia. 
Jeho hlavnou prednosťou 
sú dva uzamykacie ozuby 
umiestnené axiálne v mo-
nobloku brokového zväzku 
hlavní, do ktorých sa uzamy-
kajú výsuvné kliny. Takéto 
konštrukčné riešenie umož-
ňuje vyrobiť zbraň s veľmi 
nízkou výškou baskuly, čo 
prispieva k elegancii a znižu-
je zdvih zbrane pri výstrele. 
Je to spôsobené zmenšením 
výškového rozdielu medzi 
osami hlavní a osou baskuly. 
Zároveň sa zlepšuje ovláda-
teľnosť a presnosť pri opako-
vanom výstrele. Výsledkom 
je kompaktný dizajn s ex-
trémnou životnosťou. Bas-
kula sa vyrába trieskovým 
obrábaním z jedného ku-
sa chrómmolybdénovej ocele 
precíznym opracovaním mo-
dernou technológiou EDM 
(Electrical Discharge Machi-
ning), čo zaručuje vysokú 
rozmerovú presnosť obrob-
ku. Výsledkom je povrch bez 
znateľných stôp po obrábaní. 
Spúšťovo-bicí mechanizmus 
je jednočinný, jednospúš-
ťový, vyrobený na spôsob 
kontajnera a z baskuly sa dá 
jednoducho vybrať. Stačí vy-
skrutkovať imbusovú skrut-
ku pri koreni lúčika a ťahom 

vybrať celý mechanizmus. 
Nosný rám mechanizmu, 
ktorého súčasťou je aj lúčik 
spúšte, je z ocele a nesie bicie 
mechanizmy so skrytými kla-
divkami. Pri výrobe malých 
súčiastok, ako sú napríklad 
vyhadzovače, temenná kľuč-
ka, lúčik spúšte, spúšť atď., 
zbrojovka používa modernú 
technológiu práškovej meta-
lurgie MIM (Metal Injection 
Moulding). Rozmerová pres-
nosť takto vyrobených sú-
čiastok sa pohybuje v tisíci-
nách milimetra, takže potreba 
dodatočného opracovania je 
minimálna. 

Jedno- aj 
dvojspúšť

Chod a pohyb jednotlivých 
súčiastok spúšťovo-bicieho 
mechanizmu sú nanajvýš pre-
cízne, bez zadrhávania a zby-
točného odporu. Prispieva 
k tomu nielen presnosť vý-
roby a kvalita opracovania, 
ale aj povrchová úprava – 
všetky namáhané súčiastky 
sú pokryté vrstvičkou nitri-
du titánu. Na zníženie trenia 
a zabezpečenie dokonalej 
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Hlavne zbrane sú vyrobené z kvalitnej ocele 
vŕtaním a trieskovým obrábaním z valcového 

hlavňového polotovaru.

Pri výrobe 
baskuly sa 
využívajú 
špeciálne 

elektroerozívne 
postupy.

Detail 
vyberate¾ného 

spúšśového 
mechanizmu, 
súèiastky sú 
povrchovo 

upravené titánom.

Drevo na zbrani patrí 
do vyššej triedy.
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zbrane

hlavní. Povrch hlavní je upravený hlbokým 
lesklým čiernením. Dĺžka brokového zväz-
ku hlavní testovaného modelu bola 75 cm. 
Jemná muška osadená na nízkej ventilo-
vanej lište je z oranžového svetlovodivého 
vlákna. Štandardom je možnosť použitia 
výmenných chokov vystupujúcich z hlavne, 
ktoré sú dodávané spolu so zbraňou v roz-
sahu od plného až po minimálne zahrdlenie. 
Povrchy chokov sú pokryté vrstvou nitri-
du titánu a pre jednoduchšie rozlíšenie sú 
označené farebnými pásmi. Samozrejmos-
ťou je aj možnosť používania oceľových 
brokov. Pažba zbrane je z tureckého orecha 
s vysokou hustotou letokruhov, povrch je 
upravený viacvrstvovým lesklým olejova-
ním. Výsledkom je dokonalý povrch s vý-
raznou kresbou dreva. Povrch baskuly je 
decentne zdobený jemnou ručnou rytinou. 
Na výber je viacero dĺžok hlavní, typov 
horných ventilovaných líšt a pažieb podľa 
požiadaviek strelca a preferovanej strelec-
kej disciplíny. Zároveň je možnosť zvoliť 
si model s osadenými pútkami na nosný 
remeň alebo bez nich. Výrobca dodáva 
zbraň v praktickom kufríku z ABS plastu, 
súčasťou balenia je súprava vymeniteľných 
zahrdlení aj náhradných dielov s montáž-
nymi kľúčmi na výmenu pažby a demontáž 
spúšťovo-bicieho mechanizmu.  

Rozloženie hlavných ovlá-
dacích prvkov je štandardné 
ako na väčšine obdobných 
brokových kozlíc. Predpokla-
dám, že po nastavení poradia 
výstrelov hlavní, ktoré stre-
lec spravidla už nemení, bude 

jeho jedinou starosťou zžiť sa 
so zbraňou. 

Praktické 
postrehy 

a skúsenosti
Na strelnici sme brokovú 
kozlicu Zoli Z-Sport podro-
bili krátkemu testu s naj-
používanejšou laboráciou 
od fi rmy Clever – Mirage 
v kalibri 12-70, typ T2 Com-
petition 24 g, veľkosť broku 

Povrchy chokov sú pokryté vrstvou nitridu 
titánu a pre jednoduchšie rozlíšenie sú 

označené farebnými pásmi.

Na rozdiel 
od iných 
používaných 
systémov je 
vyberate¾ný 
mechanizmus 
zaistený 
skrutkou.

Zbraò je 
dodávaná 

v luxusnom 
kufríku ABS 
a s bohatým 

príslušenstvom.
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2,2 mm. S týmto strelivom 
zbraň fungovala bez akých-
koľvek nedostatkov, vyhadzo-
vanie prázdnych nábojníc bolo 
bezproblémové. Počas testu 
sme nezaznamenali žiadnu po-
ruchu. Vzhľadom na kvality 
zbrane, krátkosť testu a pre-
dovšetkým moje praktické 
skúsenosti na poli brokovej 
streľby sa necítim kompeten-
tný plne zhodnotiť všetky be-
nefi ty či prípadné nedostatky 
tejto športovej kozlice. Na ich 
objektívne posúdenie by bolo 
vhodné zveriť ju na dlhodobej-
šie testovanie do rúk ostrieľa-
ných  „brokových“ harcovní-
kov. 
Zoli zaujme predovšetkým 
precíznym chodom mechaniz-
mov, celkovou vyváženosťou, 
výbornou ergonómiou a dob-
rou ovládateľnosťou aj pri 
rýchlych dvojstreloch. V prí-

pade, že továrenské vyváženie 
strelcovi nevyhovuje, zbraň si 
môže dodatočne vyvážiť systé-
mom Zoli BHB. 
Túto športovú kozlicu môže 
používať široké spektrum 
strelcov, napríklad amatér-
ski nadšenci, ktorí si cez ví-
kend radi zájdu na strelnicu 
a vedia oceniť vlastníctvo 
kvalitnej zbrane. Poteší aj 
poľovníkov, ktorí sa zúčast-
ňujú na poľovníckych strelec-
kých súťažiach, no predo-
všetkým športových profesio-
nálov. O tom, že Antonio Zoli 
Z-Sport je určená najmä im, 
svedčí aj viacero úspechov eu-
rópskych strelcov. Posledným 
príkladom môže byť bronzová 
medaila nemeckej reprezen-
tantky Jany Beckmannovej 
z majstrovstiev sveta v dis-
ciplíne trap v slovinskom Ma-
ribore v roku 2012. 

Text: Ing. Igor Szegényi

Kaliber: 12-76/12-76
Uzamykanie: systém Boss
Hlavne: vŕtané z plného materiálu, dostupné dĺžky: 
60 cm, 67 cm, 71 cm, 73,5 cm, 75 cm, 81 cm
Hmotnosť: cca 3,4 kg (75 cm hlaveň)
Povrchová úprava: čiernené hlavne, baskula čiernená 
alebo leštená vo farbe strieborného kovu 
Pažba: turecký orech
Zahrdlenie: súprava výmenných zahrdlení
Autorizovaný importér: Brokovnice, s. r. o.
Cena: od 4 100 eur 
Webové stránky o produkte: www.zoli.it, 
www.brokovnice.sk

TECHNICKÉ ÚDAJE

Antonio Zoli Z-Sport

Rozšírená 
súprava 
vymenite¾ných 
vonkajších 
zahrdlení 
obsahuje k¾úè 
s èistièom 
závitu.
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