
V klasické Ïluto-zelené firemní kra-
bici s obrázky vzduchovek, jaká se
pouÏívá na v‰echny v˘robky znaã-

ky Diana, je uloÏena zbraÀ, která uÏ na
první pohled pÛsobí dojmem nûãeho v˘-
jimeãného a velmi dÛkladného. V‰e fiíká,
Ïe tohle není vzduchovka jen tak pro nû-
koho a nebude stát pár korun.
ZbraÀ je v krabici zavafiena v igelitovém

pytli, opatfiena záruãním listemanávodem
k pouÏití v ãe‰tinû. Jde o klasické prove-
dení návodu, které pro dováÏené vzdu-
chovky pouÏívá firma ARMS-CZ. V první
ãásti jsou obecná pravidla pro zacházení
se vzduchovkami a pokyny k jejich údrÏ-
bû, ve druhé pak konkrétní specifika kou-
pené zbranû a pokyny k zacházení s ní. V‰e
psáno ãesky a podotknûme, Ïe srozumi-
telnû ãesky, coÏ u fiady v˘robkÛ na ãeském
trhu neb˘vá tak úplnû bûÏné.
Povrch kovov˘ch ãástí zbranû je leskle

ãernûn˘apaÏba je spûkn˘mvzorema lesk-
lou politurou. PaÏbu typovû zafiaìme jako
Monte Carlo s pomûrnû vysok˘mhfibetem
a pistolovou rukojetí opatfienou rybinou.
Pfiíjemná klasická rybina je také na pfied-
paÏbí, hlavi‰tû je zakonãeno gumovou
botkou. Vzhled zbranû je velmi solidní a pfií-
jemnû konzervativní. ZbraÀ je opatfiename-
chanick˘mimífiidly. Hledí je v˘‰kovû i stra-
novûmikrometricky stavitelné a hranolo-
vámu‰ka je souãástímasivníhoplastového
bloku, umístûného na hlavni. Stavitelná
není, ostatnû to vzhledem ke stavitelnos-
ti hledí ani není potfiebné.

Spou‰È v plastovém luãíku má stavi-
teln˘ odpor; regulace se provádí za po-
moci kfiíÏového ‰roubováku otvorem
v luãíku – tedy obvyklé fie‰ení. Nastave-
ní odporu spou‰tû z v˘roby nám vyho-
vovalo, takÏe jsme je ani nemûnili. Na
pouzdru vzduchového válce je také dráÏ-
ka pro umístûní zamûfiovacího daleko-
hledu, ale ten jsme nepouÏívali.
Jako odchovanec ãeského vzduchov-

kového trhu 70.-90. let jsem získal urãi-
té stereotypy, s nimiÏ se dosud vyrov-
návám. Kromû v˘chodonûmeck˘ch hae-

nelek a na‰ich vzduchovek vz. 47 byly
v‰echny zbranû na na‰em trhu zlamovací
vzduchovky. Dianu 460 Magnum prostû
nezlomíte, protoÏe lámací není. Napíná-
ní jejího mechanismu se provádí pomo-
cí páky. Perfektnû zapadá do plastového
pouzdra, které je umístûno pod hlavní a je
souãástí plastového bloku, jehoÏ jeden díl
tvofií i mu‰ka. To v‰e souãasnû tlumí ráz
mechanismu zbranû. Páka je fixována od-
pruÏenou kuliãkou a perfektnû ve svém
uloÏení drÏí. Na druhou stranu její uvol-
nûní za úãelem napnutí mechanismu je
naprosto bezproblémové.
Pohybem páky smûrem dolÛ se na-

píná pruÏina a píst se dostává do zadní
polohy. Pfii napínání skuteãnû dotáhnû-
te páku aÏ do nejzadnûj‰í polohy. Me-
chanismus pfii napínání dvakrát cvakne.
Teprve druhé cvaknutí je to pravé. Je
prostû nutno páku skuteãnû dostat do
zadní polohy. Posunutím pístu dozadu
se pfii napínání otevfie nabíjecí okénko
a je moÏno vloÏit diabolku do hlavnû.
VloÏení stfiely vyÏaduje trochu cviku –
stísnûn˘ prostor pro ruku je prostû daÀ
za pevnou hlaveÀ. Ale za chvíli ãlovûk
nabíjí úplnû automaticky. Pokud chcete
napínací páku po nabití vrátit do pfied-
ní polohy, musíte druhou rukou zatlaãit
smûrem dopfiedu kovovou pojistku
vpravo pod hledím. Tento postup se
opût rychle zautomatizuje.
Pfied v˘stfielem je také nutno zatlaãit

dopfiedu pojistku vzadu za vzduchov˘m

v z d u c h o v k y
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Napínací páka mechanismu zapadá do pouzdra,
jeÏ je souãástí plastového bloku, k nûmuÏ pat-
fií také mu‰ka, a je v pouzdru fixována odpru-
Ïenou kuliãkou

Nûmecká firma Mayer & Grammelspacher, která uÏ 121 let nabízí své vzduchovky
pod svûtoznámou znaãkou Diana, je i u nás dobfie známa jako dodavatel vzduchov˘ch
zbraní v nûkolika cenov˘ch kategoriích. Dovozcem sortimentu této firmy na ná‰ trh je
humpolecká firma ARMS-CZ. A právû od této firmy jsme si k vyzkou‰ení zapÛjãili jeden
z nejlep‰ích a nejúspû‰nûj‰ích modelÛ této znaãky, vzduchovku Diana 460 Magnum.




