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vzduchovky

Gamo 
PT-80
Jiří Mandík

Energii střelám dodává stlačený oxid 
uhličitý, který zbraň čerpá z 12gramo-
vých jednorázových bombiček. 

Konstrukce
Už na první pohled Gamo PT-80 

nenechá nikoho na pochybách, že špa-
nělští konstruktéři hledali tvarovou in-
spiraci u italských pistolí značky Beretta 
8000 Cougar. na rozdíl od jednorano-
vých vzduchovek určených pro mířenku 
se tato pistole s tváří moderní Beretty 
zaručeně postará o vaši zábavu, pokud 
holdujete jakékoliv akční střelbě. 

U této vzduchovky velikosti kom-
paktní devítky je opakování výstřelu 
možné díky věnečkovému rotačnímu 

Už dobře čtvrt století se 
v našich prodejnách objevují 
zahraniční krátké vzduchovky 
s nejrůznějšími pohony. Mezi 
střelci toužícími se zejména 
bavit jsou zvlášť oblíbené ty 
modely, jež umožňují rychlou 
střelbu více ranami za sebou. 

�� PT-80 má v klido-
vé poloze jazýček 
spouš tě poměrně 
daleko od hřbetu ru-
kojeti a její ergonomii 
tedy ocení především 
střelci s delšími prsty 

�� Pistole s předem nataženým bicím kohoutem 
však umožňuje pohodlnou střelbu i jedincům či 
dětem s menší rukou. Na snímku je zbraň se zajiš-
těným křidélkem manuální pojistky, svou polohou 
i ovládáním shodným s ostrými předlohami Beretta 
Cougar či 92. 

zásobníku o kapa-
citě osmi ran. na-
lezneme jej nikoliv v ruko-
jeti, jak by se dalo u pistole očekávat, 
ale přímo pod „kapotou“ děleného od-
klopného závěru ze slitiny. Po stlačení 
páčky na levé straně rámu nad spouští 
se odpružený závěr energicky odklopí 
z plastového těla zbraně vzhůru. dojde 
k nelítostnému odhalení reality, že sice 
držíme zbraň ve tvaru pistole, ovšem 
pracující na principu čistokrevného 
revolveru. To ovšem není vůbec na 
škodu, neboť je tím dosažena spoleh-
livost a nenáročnost systému. 

Ostatně po uzavření závěru máme 
v ruce zase iluzi pistole, jejíž kovový 
bicí a spoušťový mechanismus pracuje 
v režimech da/Sa. Relativně těžký 
závěr spolu s ocelovou hlavní vybave-
nou drážkovaným vývrtem se u jinak 
převážně plastové pistole podílí na 
lepším celkovém vyvážení při střelbě. 
Vzduchová pistole Gamo PT-80, kterou 
jsme měli možnost prověřit, byla celá 
laděna do matně černé barvy. Zpraco-
vání dílů bylo na vnitřních i vnějších 
plochách příkladné, bez viditelných 
vad a otřepů. náplň se stlačeným CO2 
je při střelbě umístěna v rámu rukojeti 
pistole. 

P
ožitek ze střelby se ještě 
umocní, když výrobce zbraň 
zabalí do přibližné podoby 
některého z reálných ostrých 
modelů. Takové vzduchovky 

se dobře prodávají a jsou vítanými 
společníky v rukou střelců napříč ce-
lým věkovým spektrem.

Mezi tyto realistické „vzduchovky“, 
se kterými se nebudete ve chvílích 
volna nudit, patří i plynová pistole 
Gamo PT-80. Španělská zbraň střílí 
olověnými diabolkami ráže 4,5 mm. 




