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Četnické vzduchovky vz. 35 
– jak to bylo doopravdy

V čísle 11/2018 Střelecké revue vyšel 
článek, který takovou četnickou
vzduchovku představil veřejnosti. 

V č. 2/2019 však byl tento exemplář ozna-
čen za padělek, čemuž se po prohlídce 
připojených fotografií nemůžeme divit. 
Současně však byly za padělky označeny 
i všechny jiné četnické vzduchovky vz. 35. 
Taková zbraň prý prostě neexistovala, ne-
boť byla pro četnictvo zbytečná a navíc 
by byla popsána v předpisu. 

Tato informace rozčílila majitele tako-
vých zbraní a někteří z nich se obrátili na 
Muzeum Policie České republiky s  do-
tazem, jak to tedy s  četnickými vzdu-
chovkami vlastně je, že takové vzdu-
chovky vlastní a jsou přesvědčeni, že se 
rozhodně nejedná o padělky vyrobené 
z běžných vzduchovek vz. 35. Museli jsme 
přiznat, že takovou zbraň ve sbírce Muzea 
Policie ČR nemáme a o její existenci ani 
nemáme informace. Stejně na tom byl 
i Vojenský historický ústav Praha (VHÚ).

Majitelé těchto vzduchovek byli pro 
objasnění celé věci ochotni udělat maxi-
mum, a tak jsme mohli v našem muzeu 
jejich zbraně prohlédnout. K  prohlídce 
první z těchto vzduchovek jsme přizvali 

Dlouhá léta se mezi sběrateli vedou spory o to, jestli existovaly, nebo neexistovaly 
vzduchovky vz. 35 v úpravě pro československé četnictvo. Tedy vzduchovky, 
které by rozměry a hmotností odpovídaly četnické pušce vz. 33. 

i odborníka z VHÚ. Společně jsme zjistili, 
že na vzduchovce nebyla provedena 
žádná dodatečná úprava délky hlavně 
ani úprava dřeva zbraně a značek a určitě 
se jedná o originální výrobek České zbro-
jovky ve Strakonicích. Zbraň jsme také 
vyfotografovali, včetně všech označení 
a dalších detailů, změřili ji a zvážili. 

Obdobně byla v  našem muzeu pro-
vedena i  prohlídka dalších takových 
vzduchovek. Ty byly v různém stavu, ale 
všechny vykazovaly stejné znaky origi-
nální krátké vzduchovky vz. 35 z výroby 
České zbrojovky ve Strakonicích, bez 
dalších dodatečných úprav délky nebo 
jiných částí, včetně obdobných značek 
na nich. 
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Podotýkám, že k falzu, které bylo před-
staveno v  čísle 11/2018 Střelecké revue, 
jsme se nedostali. Ale z fotografií vyplývá, 
že byla nejspíš upravena ze vzduchovky 
vz. 35 běžné délky, určené pro civilní sektor.

Od kolegy z Vojenského historického 
ústavu jsme získali kopii dokumentu, 
podle kterého mělo být mezi březnem 
a  červnem 1936 v  České zbrojovce ve 
Strakonicích vyrobeno a  Ministerstvu 
vnitra Československé republiky dodá-
no 30 vzduchovek. V  dokumentu však 
nebylo uvedeno žádné bližší označení 
typu nebo provedení těchto vzducho-
vek. Protože jsme měli velký zájem věc 
objasnit, začali jsme pátrat v archivech 
a nakonec se nám podařilo zjistit, jak to 
tedy vlastně bylo.

Objednávka ministerstva vnitra
Dne 26. 2. 1936 ministerstvo vnitra ode-

sílá do České zbrojovky, akciová společ-
nost v Praze, továrna ve Strakonicích, ob-
jednávku na vzduchovky tvaru četnické 
pušky vz. 33 a broky ráže 4,45 mm (tehdy 
se psalo 4.45). Z textu objednávky se doví-
dáme, že jednání na toto téma začalo 
již na podzim předchozího roku: 

Jeden z autentických exemplářů 
četnické vzduchovky vz. 35, 
neboli vzduchovky tvaru 
četnické pušky vz. 33

Vzduchovka vz. 35 ve tvaru 
četnické pušky vz. 33
(parametry zjištěné u kompletního 
autentického exempláře)

ráže 4,45 mm

celková délka 1003 mm

hmotnost 
bez řemene 3,8 kg




