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Nabídka na českém trhu se zbraněmi je obrovská, ale když chcete sehnat vzduchovku 
pro kluka pod deset let, dostanete se do problémů. Všude na vás kouká velkolepý 
sortiment vzduchovek pro dospělé, ale se vzduchovkami pro děti je to nalevačku. 
Ostatně také náš největší výrobce zbraní, Česká zbrojovka, měl před časem v nabídce 
vzduchovku dětské velikosti, ale už tam není. Modely pro děti ovšem nabízejí značky 
Diana a Weihrauch.

Crosman pro děti
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Jednoznačně dětský model, navíc 
sofistikované a atraktivní koncepce, 
má v nabídce uznávaný americký 

výrobce vzduchovek a větrovek pro volný 
čas, firma Crosman. Její výrobky se už 
řadu let dostávají také k nám a svůj zájem 
o obchodování s Evropskou unií tato 
firma zdůraznila i tím, že od roku 2012 
zřídila v Kodani plnohodnotnou evrop-
skou pobočku pro celou EU s výjimkou 
Polska, které zřejmě představuje tak dů-
ležité odbytiště, že se mu věnuje zvláštní 
pozornost. 

modernější podobu. Co je na něm tak 
přitažlivé? Především je lehký a jeho 
rozměry odpovídají tak desetiletému 
nebo jedenáctiletému klukovi či děvčeti.  
Dá se z něj střílet diabolkami i pomosa-
zenými ocelovými kuličkami. Je snadno 
ovladatelný a levný. Na druhou stranu 
nelze očekávat, že by s ním při in-
tenzivním používání střílela ještě 
další generace, ale můžeme 
se mýlit. Z konstrukční-

všechno, co z něj být může, ale dnešní 
plasty vydrží opravdu hodně. Hlaveň 
je ocelová. Na plastové základně je 
muška tvořená zeleným světlovodným 
vláknem. Hledí tvoří plechový plátek se 
zářezem tvaru V, jehož výška se nasta-
vuje pohybem ocelového jezdce.

Crosman je 
korporace, kte-

rá v duchu ame-
rických tradic po-

kládá výrobu zbraní 
pro děti za jedno z výcho-

disek své obchodní politiky. 
Ostatně většina jeho nabídky je 

pojata v duchu hesla: „Střílí celá 
rodina a střílí celý život.“ V dětské 

kategorii tvoří jeden z pilířů nabídky 
větrovka Pumpmaster 760 ráže 4,5 mm. 

Nevíme odkdy, ale už hodně dlouho, 
protože podle firemních údajů se těchto 
zbraní prodalo už přes 12 milionů. 

Pumpmaster nedávno prošel desig-
nérskými dílnami a dostal poněkud 

ho hlediska je Pumpmaster větrovka, 
protože má tlakovou nádobu a píst se 
při výstřelu nepohybuje. Nádoba však 
není běžně odnímatelná a nelze ji plnit 
například kompresorem.

Zbraň k vyzkoušení nám zapůjčila 
firma airsoftveci.cz. Větrovka dorazila 
v pěkné, barevně potištěné papírové 
krabici (obal prodává). Vzduchovku tvoří 
kombinace plechu a plastů. Z plastu je 

Pod hlavní je umístěn 
ocelový vzduchový válec; 

vzduch se do něj stlačuje pís-
tem ovládaným výkyvem plasto-

vého předpažbí. Výkyv můžete opa-
kovat podle výrobce optimálně pětkrát, 
ale stačí méně. Výrobce deklaruje po-
čáteční rychlost střely do 625 (645) fps,  
tj. 191 (197) ms-1.

Dávkovací mechanismus je ukryt 
v plastovém pouzdru závěru, na kterém je 
plastová rybina pro puškohled. Součástí 
tohoto celku je také lučík, v jehož kořeni 
je umístěna pojistka. Není automatická, 
při každém nabití nemusíte odjišťovat.

Crosman 760  
Pumpmaster (ráže 
4,5 mm, délka hlavně 
430 mm, celková 
délka 855 mm)

Nosič mušky je 
plastový, zelené 

světlovodné 
vlákno je při 
míření velmi 
příjemné. Moc 
hezky „sedí“ ve 
velkém zářezu 
hledí. 

Zásobník se do zbraně vkládá z pravé 
strany. Podavač, který se ovládá jako závěr 
pákou po pravé straně, je nyní v přední 
poloze a diabolka je tudíž v hlavni.
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