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Norsko je nádherný kus země na severu Ev-
ropy, kde lov je od pradávna součástí životního 
stylu. Lovecká i sportovní střelba je zde velmi po-
pulární v každém věku. Zásluhu na tom mají nejen 
tradice, ale i dobré podmínky k provozování této 
aktivity. Ve všech skandinávských zemích je do-
statek kvalitních a udržovaných střelnic, které dr-
žitelé zbraní pravidelně navštěvují. Seveřané jsou 
navíc velmi otevření k přijímání nových technolo-
gií a postupů, které velmi rychle aplikují v praxi. 

K  dosažení uspokojivých výsledků je kromě 
zkušeného střelce potřebná kvalitní zbraň, střelivo 
a optický zaměřovač s pevnou montáží. Důležitou 
součástí s velkým vlivem na rychlost a přesnost 
zamíření je pažba - prodloužená ruka střelce - 
zodpovědná za bezpečné a kontrolované ovládá-
ní spouště a zbraně jako celku. Její konstrukce a 
ergonomie musí umožnit rychlé přilícení, což je 
pro pohotovou střelbu a přesný zásah rozhodující.

Každý je stavbou těla jedinečný. Proto nemůže 
existovat univerzální tvar a velikost sériové pažby, 
která by optimálně vyhovovala všem uživatelům 
a způsobům střelby. Při nahození zbraně do ra-
mene se musí bez dalších úprav či pohybů hlavy 
a krku dostat oko střelce ideálně do osy optické-
ho zaměřovače. Na správné nahození zbraně má 

BERSERK veřejnosti. Cílem je nabídnout plně 
stavitelnou polymerovou pažbu s  nejlepším po-
měrem ceny a kvality na trhu.

Pažba je vyrobena z odolného polymeru v bar-
vě černé matné. Předpažbí a pistolová rukojeť je 
navíc pro lepší úchop potažena poddajnou pryží, 
která má povrchovou strukturu podobnou kůře 
borovice. Uvnitř jsou zalisovány ocelové profily 
válcového tvaru tzv. pillar bedding, které svým 
průměrem i délkou přesně odpovídají originálním 
šroubům systémů jednotlivých modelů kulovnic, 
pro které je pažba určena.

Rychloupínací oka pro řemen jsou umístěna 
v  přední i zadní části. Povrch pažby není zcela 
hladký, ale je opatřen příjemnou mikro 3D struk-
turou. 

Stavitelný mechanismus se lehce a logicky 
ovládá. Jedna ruka zatlačí na ovladač a ruka dru-
há vysune či zasune výškově stavitelnou lícnici a 
délkově stavitelnou botku, což je základní vybave-
ní všech pažeb GRS. Ke každému modelu lze po-
řídit doplňkový kit, který zajistí i výškovou korekci 
pryžové botky LIMBSAVER. Materiál i konstrukce 
botek zajistí výrazný útlum zpětného rázu. 

Pro účinnější utlumení výkonných ráží nebo 
z důvodu prodloužení zadní části pažby je možno 
na přání vedle základní půlpalcové velikosti pou-
žít větší botku se šířkou 1“, tj. přibližně 2,5 cm. 
Všechny kovové části jsou vyrobeny z nerezové 
oceli, popř. lehké slitiny, takže je pažba jako celek 
zcela odolná korozi.

Pro název tohoto modelu se výrobce inspiroval 
skandinávskou historií. Berserkové je označení 
pro bojovníky evropského severu, kteří proslu-
li svou zběsilostí v boji. Jejich název je odvozen 
od slova berserkr – medvědí košile – (oblékající 
se do medvědích kožešin), nebo od slova björ-
neserk – člověk ve zvířecí kůži, člověk zvířecí po-
vahy. Před bojem prý často jedli jistý druh byliny, 
po kterém nevnímali bolest ze zranění a oplývali 
nadlidskou silou.

Současní uživatelé pažeb od modelu Berserk 
mohou očekávat dokonalý, plně stavitelný úchop, 
který přispěje ke komfortu střelby v jakékoliv stře-
lecké pozici a zvýší přesnost zásahu. Protiskluzo-
vá úprava zajistí i v chladných dnech příjemný po-
cit při kontaktu rukou i bez rukavic. Odolnost vůči 
povrchovým poškozením, kterým se u dřevěných 
pažeb při výkonu myslivosti téměř nelze vyhnout, 
uživatele jistě potěší. 

Prodejní cena byla výrobcem stanovena na 
příznivou, asi o čtvrtinu nižší cenu, než jsou ceny 
pažeb GRS z lamino překližky.

V  první fázi po představení budou v nabídce 
pažby GRS BERSERK pro opakovací kulovnice 
HOWA M 1500, Weatherby Vanguard, REMING-
TON 700, BERGARA B 14, TIKKA T3 a SAVAGE 
12, 16. Na základě poptávky budou následovat 
modely s vnitřním výběrem i pro další značky ku-
lovnic. 

Zájemci mohou na vlastní oči vidět tyto pažby 
na norimberském výstavišti v rámci veletrhu IWA 
2016. 

Více informací naleznete na stránkách výrobce 
www.grsriflestocks.com nebo dovozce do ČR a 
SR www.brnohunt.eu
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BERSERK 
– polymerová, 
plně stavitelná pažba

laděnou pažbou je možno dosáhnout na technické maximum 
zbraně i střelce.

Mezi nejznámější výrobce stavitelných pažeb patří norská 
firma GRS (Grodas Rifle Stock), která je mnoho let špičkou ve svém oboru 
a její výrobky pomáhají dosahovat střelcům na všech kontinentech skvělých 
výsledků. Doposud byla jako konstrukční materiál používána speciální vodě-
odolná lamino překližka. Narůstající obliba a poptávka těchto pažeb přiměla 
výrobce k myšlence nabídnout také provedení z polymeru. 

Nadcházející veletrh IWA je ideální příležitostí pro představení pažeb 

vliv počet vrstev a celková tloušťka oděvů, které se liší podle 
ročního období. Ani individuálně upravené pažby proto nejsou 
univerzálním řešením. Každá střelecká pozice (s oporou i bez, 
vsedě, ve stoje nebo vleže, v  zimním nebo letním oblečení) 
vyžaduje trochu odlišný úchop zbraně.

Dokonalé doladění pro zvolený typ střelby umožní pouze 
stavitelná pažba. Zkušení střelci dobře vědí, že přizpůsobením 
pažby tělesným proporcím se zvyšuje komfort a přesnost střelby. Stačí se po-
dívat na vybavení, které se dnes používá na výkonnostní a vrcholové úrovni. 
Klasickou pažbu u těchto zbraní již dnes těžko najdete. 

V nedávné minulosti to byli právě střelci ze skandinávských zemí, kteří 
mezi prvními stavitelné pažby začali používat. Díky svým schopnostem a 
vybavení dosahují vynikajících výsledků. Pouze s dokonale vyrobenou a od-


