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Ministerstvo vnitra nejprve pří-
pisem č. 76175/1936-13 z  31. 10. 
1936 žádalo Zbrojně technic-

ký úřad ministerstva národní obrany 
o sdělení, zda a jakým způsobem bude 
nutno upravit armádní předpis o vzdu-
chovce vz. 35, protože se vzduchov-
ky přizpůsobené tvaru četnické pušky  
vz. 33 do jisté míry liší od vzduchovek  
vz. 35 zavedených ve vojsku, nebo zda 
bude možné k  vyučovacím účelům 
u četnictva používat tento předpis bez 
ohledu na rozdíly mezi oběma zbraněmi.

Ministerstvo národní obrany dne  
1. 12. 1936 pod čj. 44.412-II./2. odděl.1936 
ministerstvu vnitra sdělilo, že vzduchov-
ky pro četnictvo se liší od vzduchovek  
vz. 35 jen délkou a kováním, a proto stačí, 
když bude ke každému výtisku předpisu 
Vzduchovka vz. 35 připojen stručný pře-
hled všech odchylek. 

V  průběhu jednání o  výrobě a  do-
dání vzduchovek vz. 35, které rozměry 

Ve Střelecké revui č. 2/2020 vyšel článek dokazující existenci vzduchovek vz. 35, 
které rozměry a hmotností odpovídaly četnické pušce vz. 33. Existuje také interní 
předpis pro střelbu z těchto zbraní. 

nařízení již není označena jako vzduchov-
ka vz. 35 ve tvaru četnické pušky vz. 33, 
ale jako vz. 33. Pod tímto označením však 
vzduchovky vyrobeny nebyly, nebyly tak 
označeny a ani tak nebyly vedeny v se-
znamech výzbroje zemských četnických 
velitelství. 

Podrobné nařízení v dobovém jazyce 
nejprve popisuje, co je účelem střeleb: 
Střelba ze vzduchovek má býti vhodnou 
a metodickou průpravou pro školní střel-
bu. Bude tudíž zásadou naučiti střelce 
spojovati průpravná cvičení přibližně za 
týchž podmínek jako při školní střelbě 
četnictva, udržeti ve cviku dobré střelce 
a  zdokonaliti a  prohloubiti střelecký 
výcvik oněch četníků, kteří nejsou ve 
střelbě dostatečně vycvičeni… Střelby 
ze vzduchovky se účastní všichni frek-
ventanti školy pro výcvik výkonných 
důstojníků, velitelů stanic a četníků na 
zkoušku. 

Nebylo tedy plánováno, že by vzdu-
chovky byly přiděleny na jiné útvary 
četnictva než na doplňovací oddělení 
jednotlivých zemských četnických ve-
litelství. Proto zcela postačoval dodaný 
celkový počet 30 vzduchovek pro všech-
na ZČV.

Dotace nábojů (broků) nebyla nijak 
vysoká: Pro každého střelce se vyměřuje 
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Z historie

a hmotností odpovídaly četnické pušce 
vz. 33, ministerstvo vnitra v  přípisech 
zasílaných na zemská četnická velitel-
ství sdělovalo, že bude vydáno zvláštní 
nařízení o používání těchto vzduchovek. 

Po dodání vzduchovek na doplňovací 
oddělení zemských četnických velitelství 
tak byly sice brzy připraveny prostory pro 
střelbu z nich, ale kvůli dosud nevydané-
mu nařízení se ze vzduchovek nestřílelo. 
Dne 17. 12. 1936 pod čj. 18.955/36 žádá 
o vydání takového nařízení také zemský 
četnický velitel v Bratislavě generál Ježek 
a současně sděluje, že střelnice pro střel-
bu vzduchovkami jest u doplň. oddělení již 
připravena a průpravný střelecký výcvik 
s těmito zbraněmi již natolik nacvičen, že 
by mohlo býti se střelbou započato, o což 
jej žádali již také dva důstojníci gen. štábu 
jako velitelé praporu SOS.

Ministerstvo vnitra proto vydává dne  
6. 2. 1937 nařízení č. 84.709-1936-13 Střel-
ba ze vzduchovky vz. 33. Zbraň v tomto 

Ústí hlavně a muška četnické vzduchovky

Četníci vyzbrojení puškami vz. 33 s pachatelem zločinu. Střelba s opakovacími vzdu-
chovkami, které rozměry a hmotností odpovídaly těmto zbraním, byla podle nařízení 
ministerstva vnitra z 6. února 1937 povinná pro všechny frekventanty školy pro výcvik 
výkonných důstojníků, velitelů stanic a četníků na zkoušku.




