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�� Pružina 
a napínací 
systém

vzduchovky

V době mých sběratelských 
začátků v 90. letech minulého 
století, než jsem se zaměřil 
na vzduchové pistole, tvořila 
základ mé sbírky vzduchová 
puška, která se v nezměněné 
podobě vyráběla mnoho 
desítek let a během své doby 
patřila k nejvíce kopírovaným 
vzduchovým zbraním. Jednalo 
se o vzduchovku, vyskytující 
se snad na každé pouťové 
střelnici od 20. do 60. let 
minulého století, lidově zvanou 
bíglovka nebo bíglák.

N
ezávisle na vývoji v Evro-
pě se vzduchové pušky 
tohoto systému objevily 
i v Americe. Systém vznikl  
už v 19. století a počátkem 

století dvacátého jej kopírovala po-
lovina Evropy. Jedním z prvních 
a nejznámějších výrobců byla firma 
Oskar Will se sídlem v Zella-Meh-
lis v Durynsku, založená v roce 
1844. Syn zakladatele, Oskar Will 
mladší, byl jedním z nejznáměj-
ších výrobců vzduchovek v Ně-
mecku už před rokem 1914. 
V roce 1923 byla společ-
nost prodána Wilhelmu 
Fossovi, který vyráběl 
vzduchovky ve firmě 
Venuswaffenfabrik 
až do roku 1945. 

Přijela Pouť...
INg. SVAtOpluk krutIš

ráže 6,5 mm

celková délka 1054 mm

délka hlavně 522 mm

délka záměrné 395 mm

hmotnost 2780 g

Nejznámější byla právě vzduchová 
puška s velkým průměrem vzduchové-
ho válce, používající masivní odlévaný 
lučík k napínání pružiny – proto název 
Bügelspanner. V katalozích prodejců 
zbraní se tyto vzduchovky objevovaly 
ještě v 60. letech minulého století. 

Zbraně se vyráběly i v českých ze-
mích. Ať již to bylo u firmy A. Illing 
z Vejprt, Josef rutte z České lípy 
či Dušek z Opočna, vždy se 
jednalo o princip bíglovky. 
V katalogu firmy lověna 
z roku 1934 je prezento-
vána nejen puška Duo 
vzor IV za 420 kč, ale 
i puška Original 6 1/3 

(myšleno Origi-
nal Will) za 440 kč. 

puška Duo IV byla 
uvedena jako silná 

závodní vzduchovka, 
používaná nejvíce stře-

leckými jednotami a na 
střelnicích. tyto vzduchov-
ky byly nabízeny i v jiných 
katalozích také s napínáč-
kem, dioptrem a pažbou se 
zvýšenou lícnicí, případně 

i s pažbou tyrolského 
typu. Jejich cena se 

tehdy blížila i k 1000 kč. 
„Ostré“ dlouhé zbraně se 

prodávaly ve stejných ceno-
vých relacích.
právě od firmy Dušek Opočno 

je s největší pravděpodobností 
vzduchovka zobrazená na fotogra-

fiích – tedy pokud se nejedná přímo 
o originál Will. tvarem dílů, nabíjecí 

pákou i ostatními detaily koresponduje 
s modelem DuO IV zobrazeným v ka-
talogu firmy Novotný, který byl přes-
nou kopií vzduchovky Original Will.

Zbraň funguje na stejném principu 
jako běžná vzduchovka, ale s poněkud 
archaickou manipulací. u prvních typů 
zbraní se píst napínal klikou, která se 
zasouvala z boku do krku pažby (za lu-
čík) a přes ozubený převod stlačovala 
dvě kované spirálové pružiny, 

Do 5–7 metrů se dá 
hovořit o mířené střelbě.




