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střelivo

P
okud pomineme vrcholové 
výkony a zaměříme se na 
„normální“ používání vzdu-
chovkového střeliva tak, jak 
jej desetitisíce z nás znají 

z dětství, anebo jsme už dávno pro-
padli radostnému kouzlu v dělání děr 
do plechovek či jiných nepotřebných 
předmětů denní potřeby, přirozeně 
budeme při výběru „krmiva“ pro ne-
nasytné hlavně našich vzduchovek volit 
to střelivo, které solidně trefuje, 
ale příliš nezatíží náš rozpočet. 

Jedním z levnějších pro-
duktů na trhu jsou výrobky 
španělské značky Gamo. 
Tyto spotřební diabolky za 
ještě solidní cenu mohou 
být zatracovány mnohými 
vzduchovými „odstřelovači“, 
ale já je používám mnoho let 
a ve velkých objemech. Ke střel-
bě nejčastěji používám běžnou, na 
střelivo nenáročnou a nikterak luxusní 
jednoranovou pistoli LOV 21 na 8g sifo-
nové bombičky. Gama ráže 4,5 mm však 
velmi dobře fungují i v jiných zbraních, 
jako například v desetiranovém revolve-
ru Crosman Colt Python. Se střelivem s 
výraznou stopou po formě, které si asi 
nikdo nenabije pro olympijskou soutěž, 
neměla nejmenší problém také běžně 
dostupná Slavia 361. 

Vyklepané paže z ostré 
pětačtyřicítky a vaši 
koncentraci leckdy nejlépe 
prověří tichá a klidná 
vzduchovková střelba. Její 
kouzlo spočívá v tom, že 
ji lze provádět prakticky 
kdekoliv, kde nehrozí, 
že někoho zraníme nebo 
něco zničíme. Samozřejmě 
kromě toho, co si pro 
tento účel postavíme nebo 
zavěsíme před hlavně našich 
vzduchových pušek, pistolí 
a revolverů. 

0,49 g mají výrazně těžkou, parabolic-
ky tvarovanou přední část. Její přínos 
poznáme při střelbě do nejrůznějších 
předmětů denní potřeby, vyrobených 
například z plastu, ale dokonce i ten-
kého kovu, kde střelivo Pro Magnum 
vyniká zvýšenou průbojností. Ze všech 
tří testovaných druhů střeliva vykazují 
Pro Magnumy také největší průnik do 
dřeva a jiných měkčích materiálů. Díky 
skvělé průbojnosti budou tyto diabolky 
dobrou náplní do zbraní všech „lovců“ 
ze vzduchových zbraní.

pro vzduchovky
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Gamo

Střelivo Gamo se 
mi výborně osvědči-

lo pro zábavnou střelbu, 
ale i pro výcvik mládeže. Ze-

jména při střelbě na láhve a plechov-
ky, vzdálené od střelce od pár kroků 
až třeba do 30 metrů, jsou Gama plně 
vyhovující. 

Gamo Pro Magnum
Silný název není jenom chytrý ko-

merční tah. Olověné diabolky Pro 
Magnum v ráži 4,5 mm o hmotnosti 

�� Střely Pro Magnum se i na 20 metrů 
prokoušou plastem pivních PET lahví




