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Stella 551
ráže 4,5 mm

délka 205 mm

délka hlavně 153 mm

výška 141 mm

šířka 29 mm

hmotnost 645 g

vzduchovky

I
 když tuto pistoli řadí autor do ka‑
tegorie flusbroků, je to spíš z titulu 
výkonu, než konstrukce. Typický 
flusbrok má totiž píst jako zadní 
část pohyblivé hlavně. Stella 551 

je však standardní vzduchová pistole 
s pohyblivým pístem, která má výkon 
asi jako pumpička na kolo. Každopád‑
ně se jedná o zajímavou konstrukci 
a sběratelský artefakt.

Pistoli zkonstruoval Ing. L. V. Kapsa 
koncem 40. let minulého století a vý‑
roba probíhala ve společnosti nazvané 
Ladislav Kotek s.r.o., továrna na hrač-
ky a kovové zboží v Krnsku. Počátkem 
20. let v této firmě pracoval krátkou 
dobu i legendární konstruktér Josef 
Koucký. Sám Ladislav Kotek (1867–
1950), jinak také filantrop, spisovatel 
a historik, odešel v době okupace do 
důchodu a k podnikání se již nevrátil.  

Pistole nijak nevybočovala z jeho vý‑
robního programu. Mimo vzduchovku 
Stella vz. 36, kterou chtěl Kotek konku‑
rovat tehdy zaváděné vzduchové puš‑

ce vz. 35 pro předvojenský 
a vojenský výcvik, byly v jeho 
programu zlamovací vzduchovky 
od dětských až po dospělé. Ně‑
které z nich se staly základem 
pro vzduchovky, vyráběné 
v 50. letech znárodněným 
průmyslem pod znač‑
kou ČZ. Ve výrobním 
programu byl i typický 
flusbrok, Stella 550 se 
„zatlačovací“ hlavní. 

vzduchový válec, 
na kterém jsou díly 

„zavěšeny“, případně 
v něm osazeny.
Ve vzduchovém válci 

je vložen odlehčený žeb‑
rovaný hliníkový píst, a to 

koženým těsněním doza‑
du. Na pístu je proti pružině 

navlečena hlaveň, upevněná 
v přední části pláště prsten‑

covou maticí. Nad ní je bodově 

Už několikrát 
jsme psali 
o kuriózní 
československé 
vzduchové pistoli Stella 551. 
Vždy to ale byly kusé informace 
a nebyly podány komplexně. Protože 
má autor jednu tuto pistoli,  
po dlouhé době se odhodlal k její 
demontáži – konstrukce, která 
vypadá robustně, je velmi 
„chatrná“. Zvlášť lučík odlitku 
rukojeti zasluhuje zvýšenou 
opatrnost. 

ulička
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Slepá
�� Stella 551 s odsu-
nutou nabíjecí jehlou

�� Natažení pistole

�� Háčkem spouště zajiště-
ný a odjištěný nosič jehly

Nelze říci, že by Stella 551 něja‑
kým způsoben navazovala 
na tuto pistoli. Konstrukcí 
se totiž diametrálně lišila. 

Základ zbraně obvykle tvo‑
ří tělo. Tato pistole žádné tělo 
nemá, nepovažujeme ‑li za něj 




