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Daisy 25
ráže 4,5 mm BB

celková délka 940 mm

délka hlavně 300 mm

délka záměrné 510 mm

Ameriku máme spojenou s řadou tradičních firem, dnes 
občas už jen značek, které vyrábějí ruční palné zbraně. 
Značky Colt, Winchester nebo Smith & Wesson zná skoro 
každý kluk. Nebo alespoň za našich časů je určitě znal. 
Amerika však je také, ačkoli to mnoho lidí neví, země 
tradičních výrobců vzduchovek. Ovšem ty ve westernech 
a kriminálních filmech nevidíte, takže jsou u nás mnohem 
méně známé.

části státu Michigan, 
severní Indianě a Ohiu. 

V lednu 1888 už správní 
rada uvažovala o zavření firmy. 

Od roku 1885 provozovala nedaleko 
činnost firma Markham Air Rifle Com-
pany, která vyráběla vzduchovky – pře-

vážně ze dřeva, s bronzovou hlavní. 
Takovou vzduchovku dostal jako dárek 
každý, kdo si koupil od Windmill Co. 
větrný mlýn. V onom památném roce 
1888 – přesně 6. března – Hamilton 

voval hodiny a prodával 
všechno možné včetně zlata. 

Jeden z jeho vynálezů, které se 
dostaly do praktického užívání, byl 
lopatkový větrný mlýn vlastní kon-
strukce. Poblíž svého domu je v roce 
1880 začal vyrábět a v roce 1882 založil 
k jejich výrobě společnost Plymouth 
Iron Windmill Company. Do poloviny 
osmdesátých let 19. století šly obcho-
dy dobře, ale velký problém předsta-
vovala přeprava těžkých mlýnů, re-
spektive jejich součástek vlaky po jižní 

vzduchovky

přinesl do své firmy prototyp vlastní 
celokovové vzduchovky (dostal na 
ni dva patenty a v dalších letech jich 
ještě několik přibylo). Byl toho názoru, 
že firma, která má vybavení na kovo-
výrobu, zvládne vzduchovku bez pro-
blémů. Zbraň byla předložena správní 
radě, pokladník firmy L. C. Hough si 
ji vyzkoušel a podle firemní legendy 
pravil Boy, that’s a daisy (sedmikrás-
ka). Tak se pro vzduchovky této firmy 
začalo používat jméno Daisy. Tolik 
praví legenda. 

Skutečnost je taková, že farmáři se 
začali víc zajímat o vzduchovky Daisy 
než o mlýny. V roce 1890 dokázalo 25 
zaměstnanců Plymouth Iron Windmill 
Company vyrobit na 50 000 těchto 
zbraní. O pět let později 1895 firma pře-
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V
 USA je kromě známé firmy 
Crosman také další proslulá 
vzduchovkářská firma Daisy, 
která o sobě tvrdí, že je nej-
starší výrobce vzduchovek 

na světě. Jako u většiny jiných tradič-
ních značek, také u vzniku značky Daisy 
stál šikovný a podnikavý muž a také 
náhoda, spojená s kouskem štěstí. 

Sedmikráska
na konci sedmdesátých let 19. sto-

letí se hodinář a vynálezce Clarence 
Hamilton odstěhoval z Ohia do Ply-
mouthu poblíž Detroitu v Michiganu. 
Založil si tam obchod, kde opra-

Většina dílů je vyrobena 
z lisovaného plechu, 
který je černě natřený.

�� Zásobník na ocelové kuličky ráže 4,5 mm tvoří celek s vloženou hlavní




