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vzduchovky

dají na ní díly vyráběné 
přesným litím, případně 

strojně obráběné. 
Pistole má drážkovanou 

hlaveň, uloženou posuvně 
v rozsahu asi 1–2 mm v odlit-

ku těla zbraně. Posuvné uložení 
eliminuje vibrace způsobené po-

hybem pístu. Píst, který obepíná 
hlaveň tvořící jeho vedení, se na-

píná vyklopením páky připomínající 
závěr zbraně. Páka se otáčí kolem čepu 
pod ústím hlavně a odjišťuje se zatla-
čením na ozubený díl, který imituje 
kohout pistole. Dotažením páky do 
koncové polohy (asi 100°) dojde k za-
chycení pístu spoušťovým ozubem. 

Do odkryté komory, která je proti 
zadnímu čelu těsněna běžným O krouž-
kem, se vloží střela. Páku po zaklopení 
zpět zajistí „kohout“ a tím je zbraň při-
pravena k výstřelu. Pistole je vybavena 
bezpečnostním mechanismem, který 
nedovolí stisknout spoušť před úplným 
zaklopením napínací páky. 

Při výstřelu běží píst proti ruce střel-
ce a přes těsněnou dutinu v zadní části 
napínací páky je vzduch přepuštěn do 
„komory“ hlavně za diabolku. 

I když má pistole drážkovanou hla-
veň a celkem citlivou, plynulou spoušť, 
není nijak přesná. Je vybavena po-
jistkou blokující pohyb spouště na 
levé straně u kořene lučíku a pevnými 

mířidly. Napínací páka (závěr) má na 
horní straně antireflexní lištu, tvořenou 
šesti podélnými drážkami mezi hledím 
a muškou. Ořechové střenky s velmi 
dobře provedenou rybinou zpříjem-
ňují držení zbraně. Na internetu jsou 
k vidění i pistole s velmi přepychově 
provedeným gravírováním a rytými 
střenkami. 

Spodní část rukojeti – imitace pro-
dlouženého zásobníku – slouží jako 
dutina/zásobníček na diabolky. Na 
levé straně napínací páky je uvede-
na ráže 4,5 mm (a logo FB Record). 
V prodeji bylo také provedení s nápi-
sem Mauser mod. Jumbo. Na druhé 
straně u obou variant je nápis Made 
In West Germany. V současné době 
je tato zbraň celkem zajímavý 
sběratelský kousek.

Společnost FB Record  
se sídlem v Heidenheim- 
-Oggenhausenu byla založena 
Fritzem Barthelmesem (což 
byl do r. 1945 spolupracovník 
Fritze Walthera v Zella- 
-Mehlis) v roce 1948, později 
přešlo vlastnictví na jeho syna 
Martina Barthelmese.  

FB Record
ING. SVatOPluk kRutIš

V
ýroba vzduchových zbraní 
značky Record byla zahá-
jena v roce 1960. Firma se 
zpočátku specializovala na 
jednoduché zbraně ze slitin 

a plastů, vyráběné s malou pracností 
a s minimem strojních operací. Jed-
nalo se o pistole Record mod. 1, 2, 3, 

JumBo

resp. Record mod. 68 
a mod. 77. Roční pro-

dukce v roce 1980 byla 
asi 40 000 vzduchových 
pistolí, které vyrábělo 
jen dvacet pracovníků. 
V roce 1980 firma FB 

Record začala produkovat zajímavější 
vzduchové pistole, jako je například 
Record Champion, která se vyznačuje 
12ranovým zásobníkem a boční napí-
nací pákou. 

„Solitér“ pojmenovaný Jumbo, vy-
ráběný v letech 1982–1997, představuje 
jeden z nejzajímavějších mechanismů 
v oblasti vzduchovek. Výrobce předpo-
kládal, že kompaktní, ale robustní zbraň, 
připomínající vyvážením, velikostí, tva-
rem a hmotností „ostrou“ samonabíjecí 
pistoli, bude sloužit k výcviku. Převlá-

�� Record Jumbo. Zbraň má 
hlaveň dlouhou 152 mm, cel-
kové rozměry 185x142x36 mm 
a hmotnost 910 g. 

�� Komora a „závěr“




