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VZDUCHOVKY

Ve vzduchovkové komunitě už nějakou dobu kolují zvěsti 
o tom, že končí výroba tradičních zlamovacích modelů 
Slavia. Co je na tom pravdy, jsme se rozhodli zjistit 
během přípravy nedávno vydaného Speciálu Střelecké 
revue Vzduchovky pro malé i velké. 
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�� Ochrannou známku Slavia si nechal národní podnik Závody přesného strojírenství Uherský 
Brod zaregistrovat v roce 1955 a kromě vzduchovek ji používal také pro své poplašňáky

N
ejprve něco málo historie. 
Kombinovaná ochranná znám‑ 
ka Slavia – s krátkým, nikoliv 
dlouhým á, jak se celkem čas‑
to mylně uvádí – byla zaregis‑

trována 6. června 1955 s deklarovaným 
využitím na poplašných a startovacích 
pistolích, dětských vzduchovkách a lo‑
veckých a sportovních zbraních. Zkrátka 
tak, aby si zbrojovka v Uherském Brodě 
coby přihlašovatel a vlastník (což vyja‑
dřuje spojení s jejím známým logem  
„UB v hlavni“) nechala otevřené všech‑
ny relevantní možnosti. 

SLAVIA 
– slavná značka nekončí

I když na prvním místě ve výčtu mož‑
ného využití stojí poplašňáky, název 
Slavia se na scéně objevil kvůli vzdu‑
chovým puškám. Závody přesného 
strojírenství Uherský Brod, jak zněl 
tehdejší název dnešní České zbrojovky 
a.s., totiž v roce 1954 souhlasily s tím, 
že převezmou výrobu vzduchových 
zbraní Stella z národního podniku Ama‑
ti v Kraslicích, kam byly pro změnu 
předány ze znárodněné firmy L. Kotek 
v Krnsku u Mladé Boleslavi (zajímavé 
mimo jiné tím, že v ní poměrně dlouho 
působili slavní bratři Koučtí). Jelikož  

po předání tohoto programu mělo 
proběhnout konstrukční zdokonalení 
a Stelly z Kraslic navíc neměly úplně 
dobrou pověst, zavládla shoda, že je 
potřeba najít pro vzduchovky z Uher‑
ského Brodu jiné jméno. 

S názvem Slavia podle všeho přišel 
kdosi blíže neurčený z podniku zahranič‑
ního obchodu Pragoexport. Stalo se tak 
na podzim 1954 v rámci jednání zástup‑
ců národního podniku Závody přesné‑
ho strojírenství Uherský Brod a jeho 
nadřízeného ministerstva strojírenství 
s odběrateli, jimiž kromě Pragoexportu 
bylo ministerstvo vnitřního obchodu 
a další vývozní podnik Kovo. Věc se pak 
poněkud táhla, protože za tehdejších 
podmínek si zjevně nikdo nebyl úplně 
jistý, kdo a jak by měl novou ochrannou 
známku přihlašovat k registraci. Teprve 
v březnu 1955 se jeden pracovník uher‑
skobrodské zbrojovky vydal na pražský 
patentní úřad, kde si nechal předvést, 
pro jaké zboží se už název Slavia po‑ 
užívá. Jelikož zjistil, že v žádném rejs‑
tříku nejsou s touto ochrannou znám‑
kou uvedeny vzduchovky, mohla být  
20. května 1955 podána přihláška, aby 
vše zdárně završila již zmíněná regist‑
race z června 1955. 

První vzduchovky Slavia se začaly 
vyrábět už v květnu 1955 (model 615) 
– a netrvalo dlouho a toto jméno se 
stalo synonymem kvalitních, přitom 
však cenově dostupných vzduchových 
pušek (a částečně i pistolí). Mluvit o ce‑
losvětové proslulosti je možná lehká 
nadsázka, nicméně vzhledem k počtu 
vyrobených a prodaných kusů zlamo‑
vaček z Uherského Brodu je jasné,  

Vzduchovky Slavia se rozšířily 
po nemalé části planety Země 
a střelecké radosti s nimi 
okusilo mnoho milionů lidí.


