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Jednoranová pistole IŽ-40 se 
vyráběla v období 1985–1990. 
Mělo jít o  jednoduchou písto-
vou pistoli v ráži 4,5 mm pro zá-
kladní výcvik a získání návyků 

pro zacházení se zbraní v podmínkách 
„hromadného“ výcviku v  sovětských 
branných organizacích. Výroba pistole 
probíhala v  Iževském strojírenském 
závodě a  její nástupci v modernějším 
zapažbení se tam produkují dodnes.

Základní nosnou část zbraně tvoří 
vzduchový válec, v němž zadní týlová 
matice drží tlačnou pružinu, opírající se 
předním čelem o píst. Poloha matice je 
fixována čepem, který ve svislé poloze 
zapadá do vybrání v  rukojeti, čímž 
zamezuje případnému vyšroubování 
matice, které by mohly způsobit značné 
otřesy pistole při výstřelu. 

V předním čele válce, před vyústěním 
přepouštěcího kanálku, je na šrou-
bovém čepu, zajištěném šroubkem, 
otočně upevněna drážkovaná hlaveň. 
Při bližším zkoumání vyjde najevo, že 
hranol, v němž je hlaveň upevněna, je 
stejný, pouze z  přední části necitlivě 
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zkrácený, jaký je použit u  vzduchové 
pušky IŽ 38P (bez pákové pojistky sklo-
pení hlavně). To platí i o výškově stavi-
telném hledí s „U“ zářezem, umístěném 
v  příčném prizmatu, které přesahuje 
přední část zkráceného hranolu. Hledí 
koresponduje s pevnou muškou, sedící 
v tunelu nad ústím hlavně.

Kloubová napínací páka prochází 
nad spoušťovým systémem, uloženým 
v  pouzdře přibodovaném ze spodní 
strany válce. Spodní strana napínací 
páky je v  zadní části opatřena ozu-
by, které zabraňují zpětnému pohybu 
mechanismu před jeho dotažením do 
koncové polohy. Stejný mechanismus 
pak nedovolí zmáčknutí spouště, není-
-li hlaveň bezpečně „zaklapnuta“. O to 
se stará zešikmený pevný a odpružený 
čep, stejně jako u většiny podobných 
konstrukcí. Spirálovou pružinou odpru-
žený spoušťový jazýček působí přímo 

VZDUCHOVKY

V České republice se určitě nevyskytuje mnoho typů vzduchových 
zbraní z produkce bývalého Sovětského svazu. O to větší bylo mé 

překvapení, když jsem u jednoho sběratele narazil na vzduchovou  
pistoli Baikal IŽ(IZH)-40. 

IZH-40

IŽ-40
ráže 4,5 mm

funkční délka hlavně 182 mm*

celkové rozměry 397x170x36 mm

hmotnost 1,28 kg

* Nosič mušky přesahuje vývrt o 40 mm kompenzá-
torem o průměru 6 mm. Vážení a měření proběhlo 
na konkrétní zbrani.
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