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Vzduchovková střelba je oblíbená střelci nejrůznějších 
věkových skupin. Jedním z novějších přírůstků hodných 
pozornosti lidí, kteří mají rádi levnou střelbu z volně prodejných 
zbraní, je jednoranová vzduchová pistole od německé firmy 
Weihrauch.  

Sport 
HW 40 pCA

Jiří Mandík

vzduchovky

Weihrauch

principu teleskopického pístu - pumpy, 
stlačující vzduch z atmosféry do malé-
ho rezervoárku. Fakticky se tedy jedná 
o větrovku, protože píst se při výstřelu 
nepohybuje. 

HW 40 je opatřena kvalitní, 170 mm 
dlouhou, drážkovanou hlavní. Ocelová 
brynýrovaná hlaveň je určena ke střel-
bě u nás asi nejrozšířenějšími olověný-
mi diabolkami ráže 4,5 mm. avšak pro 
příznivce většího kalibru vyrábí firma 
Weihrauch tento model ještě v dalších 
dvou rážích – 5 mm a 5,5 mm. Zcela 
novou zbraň vážící příjemných 780 
gramů jsem mohl otestovat díky panu 
Proškovi z chomutovské prodejny  
nimrod, který se rád pochlubil novým 
přírůstkem na pultě. 

Vzhledem k tomu, že jsem pistoli 
Weihrauch HW 40 do té doby neměl 

�� Přes rozměry hodné pistole Desert Eagle 
zaujme HW 40 velmi dobře řešenou rukojetí; 
tvarem jakoby přímo vycházela ze současných 
služebních pistolí Walther. Prakticky stejnou 
pistoli jako HW 40 prodává americko ‑čínská 
vzduchovkářská firma Beeman pod označením 
model P3. 

�� Po otevření zbraně zaujme i masivní pře‑
pouštěcí ventil vybavený těsnicím pryžovým 
kroužkem. „Kohout“ slouží jenom jako západka 
odklopného „závěru“. 

P
ři bližším seznámení s pistolí 
Weihrauch HW 40 – vybave-
nou na první pohled moder-
ním designem – zjistíme, že 
vnější tělo zbraně je vyrobe-

no v souladu s dnešními trendy, tedy 
z odolného polymeru černé barvy. na 
zbrani upoutá příkladné zpracování 
vnějších i vnitřních dílů a absence ja-
kýchkoliv škrábanců, potlučenin či do-
konce otřepů. Přes syntetickou kapotáž 
tato jednoranovka uvnitř ukrývá preciz-
ně vyrobené součásti z kovu. kovové 
jsou i vnější „stříbrné“ ovládací prvky. 
Srdcem této vzduchovky je mechanis-
mus systému PCa, který pracuje, na 
rozdíl od klasických pružinovek, na 




