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Pomůcka co nejvíc připomíná brit-
skou pušku P14. Princip funkce 
spočívá v tom, že je umístěna na 

rámu, do kterého se vkládají terče. Mo-
hou mít vzhled sportovních terčů nebo 
také postav nepřátel či krajinky, kterou je 
možné postřelovat. Terč je umístěn velmi 
blízko ústí zbraně. Výcvikovou pušku 
však neopouštějí střely, ale jenom se 
vymrští jehla s hrotem, spojená s puškou. 
Hrot jehly označí v terči místo zásahu. 

Botka pažby je vystouplá a odpruže-
ná. Má to za účel naučit brance řádně 
zasazovat pušku do ramene, aby dobře 
zvládali zpětný ráz. Pohybem kliky závě-
ru, jako by pušku nabíjel, mohl branec ve 
výcviku natáhnout pružinový mechanis-
mus jehly. Po stisknutí spouště se jednak 
vymrští jehla, jednak dojde k  pohybu 

Historie výcvikových pomůcek různých armád je skoro tak zajímavá jako historie 
zbraní samotných. Jeden z takových u nás neznámých nástrojů je puška Swift. Je to levná 
pomůcka, se kterou lze v učebně trénovat zásady správného míření a držení zbraně při 
střelbě, odnaučovat případné zlozvyky a trénovat svalovou paměť a střelecký dril. 

Swift Training Rifle 

Tyto pomůcky mohou dnes vzbuzovat 
úsměv a  staly se také terčem mnoha 
dobových anekdot. Musíme si však uvě-
domit, že v době zavedení Swift Trainig 
Rifle stála Velká Británie úplně sama 
proti doposud úspěšně se rozpínajícímu 
nacistickému Německu. Pokud chtěli 
britští představitelé zabránit invazi na 
ostrovy nebo se úspěšně bránit, měli 
před sebou úkol rychle vycvičit obrov-
skou masu branců, zároveň posílit do-
mobranu a  znovu přecvičit ročníky se 
zkušenostmi z bojišť Velké války. Výcvik 
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Z historie

součástí imitujících zpětný ráz. Mecha-
nismus je nastaven tak, že zpětný ráz cítí 
střelec hned, ale k označení terče dojde 
se sekundovým zpožděním. Výcviková 
puška je na rámu umístěna tak, aby s ní 
šlo manipulovat ve dvou osách, tedy 
v podstatě mířit na vložené terče. Exis-
tovaly zdvojené terče na nácvik míření ve 
větru nebo za pohybu cílů. Pěšák měl být 
schopen natrénovat účinnou palbu na cíl 
o velikosti lidské postavy na 300 yardů, 
v případě většího cíle, například vozidla, 
na 500 yardů.

Výcviková puška Swift Training Rifle série A v transportní bedně

Odpružená botka pažby

Dobové schéma použití výcvikové pomůcky




