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plynovky

Z 
hlediska odborné termino‑
logie se o žádné plynovky 
nejedná, ale národ tento 
název přijal. Objevily se u nás, 
když je zlegalizoval zbrojní 

zákon z roku 1995. Byl to z hlediska 
držení zbraní dobrý a krátký zákon. 
Kdo chtěl a byl „použitelný“, mohl 
získat zbrojní průkaz, a kdo chtěl bou-
chačku hned a bez zbrojáku, ten si 
pořídil plynovku. K tomu stačí oslavit 
18. narozeniny a nechovat se jako 
nesvéprávný. 

Od začátku roku 1996 na náš trh 
z Německa dorazila dlouhá řada 
plynových revolverů a plynových 

Fenomén druhé poloviny 90. let 
na našem zbraňovém trhu 
byly nepochybně plynovky, 
tedy zbraně, které mohou 
vystřelovat dráždivou látku 
nebo také mohou střílet jen 
akustickými nábojkami. Tyto 
zbraně představovaly zdroj 
zábavy a jistého sebevědomí, 
že člověk „něco“ má.
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pistolí. Ostatně z Německa si 
tyto zbraně vozili naši občané 
nelegálně už předtím. K ply‑
novkovému boomu se přidali 
i naši výrobci této kategorie 
zbraní, kteří je do té doby vy‑
váželi právě do Německa. Ply‑

novek se prodávaly hromady 
a o jejich účincích na pachatele 
se šířily legendy. Obrovský 
boom těchto zbraní skončil tak 
do roku 2000. Ovšem prodá‑
vají se dál a ne zase tak málo.

Na Němce a Italy, kteří trh 
s těmito zbraněmi ovládali 
v 90. letech, se začali tlačit 
Turci. Ti se nejprve leccos 
naučili jako levní dodavatelé 
německých a italských zna‑
ček, aby pak nastoupili na 
trh sami pod svými znač‑
kami. Zpočátku to nebyla 

žádná sláva, ale dnes jsou Turci na 
trhu s touto kategorií zbraní zcela 
dominantní. 

Jedna ze značek, které se v Turecku 
vynořily, je Ekol/Voltran. Tyto zbraně 
dodává na trh istanbulská společnost 

Voltran av Silahlari, po‑
užívající značky Voltran 
a Ekol.

Firma prodává ply‑
nové samonabíjecí pis‑

tole i revolvery. Malé, 
velké, všechno. Sortiment, prezentova‑
ný na webu a předváděný každoročně 
na veletrhu IWa, je skutečně rozsáhlý. 
Představuje jednoho z největších hrá‑
čů na trhu a sortiment se dál rozšiřuje 
(patří do něj ještě flobertky). Také 
u nás je několik dovozců jejich zboží.

Zbraně této značky se vyznačují za‑
jímavým designem, který někdy (ale 
ne vždy) napodobuje design ostrých 
zbraní světových značek. U zbraní Ekol 
a Voltran ovšem nejde o licencované 
plynové verze. absence log velkých 
zbrojovek má pozitivní vliv na cenu 
zboží – zbraně Ekol také díky tomu 
patří k těm levnějším na trhu.

Podle zpráv, které máme, letos zase 
nastal v prodeji plynových pistolí  

�� Pistole Ekol Botan se dodává v pěkném 
kufříku spolu s nástavcem k vystřelování 15mm 
pyrotechniky

�� Zbraň má výstražník, mířidla jsou hrubá 
a samozřejmě pevná. Ostatně s touto pistolí se 
na závodech nestřílí.




