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Jako milovník střelby ze vzduchovek jsem vždycky záviděl 
kolegům, kteří byli obdařeni větrovkami. Neřešili otázku otřesu 
zbraně a výsledky jejich střelby byly výrazně lepší než výsledky 

nás, kdo střílíme klasickými vzduchovkami. Prostě větrovka je 
větrovka a posunuje kvalitu střeleckého zážitku někam výš. 

Takže ano, zatoužil jsem po střelbě z větrovky, nejlépe 
z větrovky opakovací. Osud tomu chtěl, že mi byla 

firmou Kozap na nějaký čas zapůjčena zbraň 
s vynikající pověstí, větrovka HW 100 S 

od firmy Hermann Weihrauch. 

    Začínáme  
s  Weihrauchem
                                  Mgr. Jan TETŘEV

Je 
to opakovací větrov-
ka s odnímatelnou 
vzduchovou kartuší, 
která se šroubuje do du-

tiny v předpažbí. Je zapažbená v oře-
chovém dřevě, hlaveň je volně uložená, 
pevně spojená pouze s pouzdrem me-
chanismu. nabíjecí páka je po pravé stra-
ně mechanismu a pohybuje se s ní do 
strany a dozadu. Spoušť má stavitelnou 
délku chodu i odpor a rotační zásobník 
pojme krásných 14 střel ráže 4,5 mm.

Jak začít
Střelba s moderní větrovkou, to je 

ovšem také řada nových zařízení, která 
si musíte opatřit, a řada nových činností, 
které se musíte naučit. Větrovka není 
plynovka, ke které prostě koupíte bom-
bičku s oxidem uhličitým, namontujete 
ji a můžete střílet. Cesta k výstřelu je 
poněkud složitější, ale je schůdná a fi-
nančně snesitelná. navíc když už všech-
no potřebné máte, tak je to nadlouho.

Všechny neobvyklé činnosti, které 
souvisejí s větrovkou, člověk podniká 
za účelem jejího zásobování stlačeným 
vzduchem. První předmět, který si 
musíte opatřit, je hustilka, kompresor 
nebo nádrž na vzduch, chcete-li, bom-
ba. nejlepší cesta k bombě vede přes 
potápěčský obchod blízko bydliště. 
Vypravil jsem se do firmy Cevox Dive 
v Pardubicích. Cestu znám, protože 
tam mají také zbraně. 

Větrovka Weihrauch pracuje s maxi-
málním tlakem 200 barů. Koupit bombu, 
která vydrží jen těch 200 barů, se nevy-

vzduchovky

platí. Tlak by  
v ní záhy klesl.  
Takže to chce 
bombu, která vy-
drží tlak 300 barů. 
Dvoulitrovou nebo tří-
litrovou? Zkušení radí, 
že dvoulitrová stačí, ale 
moje velké oči chtěly třílit-
rovou „abych toho měl vždyc-
ky dost“. Tak se budu tahat s větší, 
ale stále přepravitelnou bombou. 
K bombě je samozřejmě potřeba 
ventil, aby z ní vzduch neutekl. 
Suma sumárum tohle všechno 
stálo kolem tří a půl tisíc korun. 

Už při koupi bomby jsme zjistili, 
že míry ventilu potápěčské bomby 
a zařízení pro přepouštění vzduchu do 
větrovky jaksi nepasují. Potápěči pracují 
s průměrem 5/8“ a my potřebujeme 
2/8“. Pohled do návodu od větrovky 
ukázal, že tam je potřeba ještě jeden 
ventil. Ten má kromě výpustního kohou-
tu ještě manometr, výstup pro hadici 
větrovkářského průměru a také další 
kohout, kterým se z hadice vypouští pře-

�� Weihrauch 
HW 100 je na první 
pohled elegantní větrovka, 
na které převažují klasické 
materiály – ocel a dřevo

bytečný tlak, když už je nádrž větrovky 
naplněna. natlakovaná hadice, kterou 
vytáhnete z nádrže větrovky, by vám 
mohla namlátit (ne moc, vyzkoušeno). 

Jenomže kde tohle sehnat? Po-
mohl internet a na něm pán, kte-

rý se skrývá pod přezdívkou 
alexxxus. Má rád vzduchov-

ky a větrovky, odstřílel 
jich dlouhou řadu, umí 

poradit, pomoci s do-
vozem ze zahraničí 

a dodat to, co člověk 
ke zbrani potřebuje. Jeden 
e-mail, platba a třetí den 
jsem z pošty lovil nevelkou 

krabici s požadovaným 
ventilem a hadicí, která 

něco vydrží. Bratru 
sedmnáct stovek. 

Každá legrace 
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