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vzduchovky

S
lavia 630 se spolu s modelem 
631 asi od poloviny 70. let 
vyskytovala ve výzbroji 
naší základní školy, kde 
nahradila „vojenské“ 

vzduchovky vz. 47. Pro nás men-
ší žáky byl model 630 snadněji 
manipulovatelný než poněkud 
těžší vzduchovka Slavia 631. Na-
víc neměla ten protivný hmat-
ník hlavňové pojistky, bez jehož 
odtlačení nešel sesterský model 
631 zlomit. Ale stejně jsem před 
zamýšleným výstřelem zapomínal 
odjišťovat spoušť, protože automa-
tická pojistka u nás nebyla tak běžná.

Přes 40 let produkce
Kořeny vzduchovky Slavia 630 sa-

hají do druhé poloviny 60. let. V České 

Vzpomínky na dětství 
člověk zpravidla uchovává 
v mysli hodně dlouho. 
V pozdějším věku se stane, 
že si nepamatuje, co bylo 
včera, zato přesně vypráví 
o některých 

Pazdera a Jan Skramoušský v knize 
Česká zbrojovka – Historie výroby zbra-
ní v Uherském Brodě, do roku 1977 
továrna vyrobila 205 200 kusů. Pak byl 
zaveden nový model Slavia 630 model 
77 s deklarovanou vyšší životností. 
Podobná změna proběhla také u Slavií 
631. V 80. letech minulého století se 
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zbrojovce Uherský Brod, která 
se tehdy jmenovala jinak, byl 

konstruktérem této zbraně Ing. Alexandr 
Koten. V roce 1967 mu byl zadán úkol re-
konstruovat stávající vzduchovku Slavia 
620 tak, aby bylo možno ve velké míře 
využít shodných součástek. Pracovní 
označení nové zbraně tak bylo 621 
Sport. Nová vzduchovka měla mít 
oproti modelu 620 automatickou 
pojistku zabraňující nechtěnému 
odpálení, regulovatelnou spoušť 
a stavitelná mířidla. První prototyp 

byl dokončen v roce 1968. Au-
tomatická pojistka nového 

modelu v okamžiku na-
pnutí pístu zablokovala 
spoušťový mechanismus, 
takže střelec musel před vý-
střelem zatlačit pojistku do-

předu. To byla u vzduchovek 
z Uherského Brodu novinka. 

Do výroby se nová vzduchov-
ka dostala až v roce 1972, ov-

událostech z daleké minulosti. 
Na první střelecké zážitky si 
člověk vzpomene častěji než 
na ty pozdější. A tak mi v mysli 
utkvěly také vzpomínky  
na vzduchovku Slavia 630.

�� Současná nabídka zlamo‑
vacích vzduchovek České zbrojovky 

Uherský Brod: shora Slavia 630 Standard, 
Slavia 631 Lux (obě ráže 4,5 mm s energií střely do 

7,5 J) a Slavia 634 v ráži 4,5 nebo 5,5 mm a s energií střely 
do 16 J. Slavia 634 se vyrábí také s černou polymerovou 
pažbou s šedými, modrými nebo červenými prvky (jen 

v ráži 4,5 mm). 

šem už pod dodnes po užívaným ozna-
čením Slavia 630. V onom roce bylo 
vyrobeno prvních 4800 kusů a v dalším 
už továrna vyrobila 20 500 vzduchovek 

tohoto modelu. Jak uvádějí David 

�� Válcová muška je umístěna 
na vysokém nosiči ve výraz‑

ném chrániči. Tento celek je 
zasazen na rybině vyfrézo‑

vané na konci hlavně a při‑
pevněn dvěma šrouby.

�� Automatická pojistka se u vzduchovek Slavia 
objevila právě u modelů 630 a 631




