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Ing. PŘEMYSL LIŠKA ml.

Plynovky poháněné oxidem uhličitým se 
v zásadě rozdělují do dvou skupin podle 
druhu střeliva – buďto mohou střílet klasické 
olověné diabolky, nebo ocelové broky – 
tzv. BB steel, nebo krásně česky „bíbíčka“. 
Některé firmy ovšem vyrábějí zbraně, 
ze kterých lze střílet obojí.

VZDUCHOVKY

„OBOJETNÁ“

Také společnost Umarex vyrábí ně-
kolik modelů, ze kterých lze střílet 
oběma typy střel ráže 4,5 mm.  
My jsme díky laskavému zapůjčení 
firmou RWO Team, s. r. o. (provozo-

vatel webového obchodu www.colosus.cz), 
měli možnost jeden z nich vyzkoušet. 

Zbraně na ocelové broky BB(s) se 
od těch pro olověné střely – ať už 
broky nebo různé typy „diabolek“ 
– konstrukčně dost zásadně liší. Sa-
mozřejmě existují rozdíly například 
v  systému podávání střel, protože 
kulaté broky se někdy podávají ze 
zásobníku snadněji než diabolky se 
svým typickým složitým tvarem. Ale 
nejzásadnější rozdíl se skrývá uvnitř 
hlavně. Zbraně určené pro ocelové 
broky BB(s) nemají vývrt opatřený 
klasickým drážkováním, zatímco ty pro 
olověné střely mají drážkovaný vývrt 

ve formě šroubovice, který umožňuje 
(výrazně?) přesnější střelbu. 

Umarex, renomovaný výrobce kvalit-
ních a věrných kopií ostrých zbraní svě-
tových značek, se pokusil vyhovět oběma 
těmto na první pohled neslučitelným 
požadavkům zároveň. Jedním z  „obo-

jetníků“ v  jeho sortimentu je Beretta  
Px4 Storm. Zajímalo nás, jak se tento 
hybrid povedl, a zejména jak je to s jeho 
přesností s oběma druhy střeliva. Při té 
příležitosti jsme se zamysleli nad otázkou, 
zda se takováto zbraň skupiny D kromě 
zábavy dospělých nebo dětí (samozřejmě 
pod dozorem) dá využít také třeba jako 
nástroj tréninku. Kromě výhody zanedba-
telné ceny jedné rány by se s ní totiž dalo 
trénovat téměř všude – na zahradě, doma 
v chodbě či větším obýváku.

Při vybalení „hračky“ za tři tisíce korun 
z krabice bude stěží někdo zklamán. Pis-
tole vypadá na první pohled věrně: plná 
velikost, tvar věrně kopírující originální 
Px4, matně černá barva, velmi čistý plas-
tový výlisek těla, na kterém ani detaily 
jako logo Beretty nebo označení modelu 
nejsou nijak odfláknuté, kovový závěr 
s téměř věrohodným pohybem, celkem 
slušná mířidla, hmotnost také prakticky 
stejná jako u ostré pistole… Skutečnost 
prozradí detaily, ale jistotu dá především 
pohled na ústí hlavně – takhle ostrá 
zbraň samozřejmě nevypadá. Kdyby 
přesto někdo nevěděl, pomůže mu text 
na levé straně závěru cal.177 / 4,5 mm. 
A ještě je tam diabolka pro jistotu také 
vyobrazená. 

Jedna střílí broky nebo diabolky, druhá 
pětačtyřicítky Auto. Ale která je která? 
Nápověda – ostrá je ta s červeným 
puntíkem pod manuální pojistkou. 
Plynovka má pojistkové páčky z obou 
stran závěru pevné, nefunkční.

plynovka

V případě nejistoty o ráži této „Beretty“ je text na levé straně „závěru“ nejlepším vodítkem. 
A pak je tu samozřejmě pohled zepředu… 


