
německá fi rma Diana, a  protože je to 
pro značku Blaser, musí jít o zbraň na 
odpovídající úrovni co se týká technic-
ké stránky, designu, zpracování a  vů-
bec kvality.

U tradiční vzduchovkářské fi rmy Dia-
na (nyní ve vlastnictví German Sport 
Guns, a tudíž L&O) to není první počin 
tohoto druhu. Velmi dobře se prý pro-
dává její celkem jednoduchá zlamovací 
vzduchovka model 34P, která nese mu-
niční značku RWS. Diana se vůbec dřív 
profi lovala jako značka zlamovacích 
a pákových vzduchovek, i když se úpl-
ně nevyhýbala ani větrovkám a  zbra-
ním na CO2. Teď se však zdá, že právě 
sortiment kvalitních větrovek se vzdu-
chovou kartuší představuje směr, kte-
rým by se fi rma ráda rozkročila. Před-
stavila totiž mimo jiné bull-pup větrovku 
Skyhawk v  rážích 4,5, 5,5 a 6,35 mm 
s počáteční energií střely (podle ráže) 
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Vzduchovky v širším smyslu, tedy včetně větrovek a plynovek, 
jsou možná nejdynamičtěji se rozvíjející kategorie zbraní. Podchytit 
všechny novinky, které se na světě každoročně objevují, už 
prostě není v lidských silách. Proto se podíváme jenom na několik 
zajímavostí, které obohatily trh v letošním roce. 

NOVÉ ZBRANĚ

Světoví výrobci tohoto sortimen-
tu stále produkují i vzduchovky, 
jaké byly na trhu už po druhé 
světové válce. Tyto jednodu-

ché (a  levné) zbraně jsou však určeny 
pouze pro nejmladší střelce nebo úpl-
né začátečníky. Kdo chce na trhu sku-
tečně něco znamenat, musí přidat na 
atraktivním vzhledu (v současnosti letí 
military look), technických fi nesách, 
na výkonu, přesnosti střelby, kvalitním 
příslušenství, nejlépe ve všech těchto 
směrech. A  to nemluvíme o  sportov-
ních speciálech…

Renomovaná značka špičkových ku-
lovnic a  brokovnic Blaser ze skupiny 
L&O se rozhodla, že vedle „vlastní“ op-
tiky a  oděvů musí mít v  nabídce také 
značkovou vzduchovku. V tomto přípa-
dě asi nejde ani tak o přímý obchodní 
přínos, jako o posilování prestiže znač-
ky Blaser. Vzduchovku AR8 pro ni vyrábí 

VZDUCHOVKY

Blaser AR8

v roce 2018

Diana Skyhawk

Crosman DPMS SBR Full Auto




