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Německá 
společnost 
Umarex dodává 
pod názvem 
Walther Lever Action 
opakovací plynovku 
na CO2, která je zdařilou 
kopií pákové opakovačky 
Winchester 1894. Existenci 
této pušky zaznamenal 
nejeden milovník Divokého 
západu, ale hodně zájemců 
asi odrazuje její cena, která 
se pohybuje kolem 8000 Kč. 
Ovšem vzhledem k použitým 
materiálům a kvalitě 
zpracování to není cena 
přemrštěná. 

      Walther LA 
WeLLs FArgo 

Jan DOLInaY

H
lavními lákadly této hračky 
pro velké kluky je realistický 
vzhled i ovládání a slušná 
přesnost. Pro příznivce páko-
vých opakovaček je to kombi-

nace, která nemá na trhu obdobu – win-
chesterovka, kterou si můžete pověsit 
pro okrasu na zeď, ale můžete si z ní 
také zastřílet, a to i doma na zahradě. 

vzduchovky

Výrobce nabízí tři varianty: základ-
ní model s černým pouzdrem závěru, 

model Wells Fargo, který má pouzdro 
závěru zlaté barvy a na levé straně 

„rytinu“ s westernovým motivem, 
a model se stříbrným povr-

chem kovových částí pod ná-
zvem Steel Finish. Protože 

mám slabost pro Win-
chester 1866 Yellow 
Boy, zvolil jsem mo-

del Wells Fargo, 
který se tomuto 

modelu nejvíc 
podobá. části pouzdra závěru. Zdrojem plynu 

je 88gramová jednorázová bombička 
umístěná v pažbě. Energie střely nepře-
kračuje 7,5 J. Díky tomu, že většina dílů 
je vyrobena z kovu a pažba je ze dřeva, 
působí puška skutečně realistickým do-
jmem. Rozhodně nemáte dojem, že bys-
te drželi plastovou hračku. některé díly 
jako botka, objímky hlavně nebo muška 
jsou sice vyrobeny z plastu, ale nena-
rušují výsledný dojem. Odpovídající je 
i hmotnost, asi 3,2 kg včetně bombičky. 

Ovládání odpovídá originálu, opa-
kuje se pohybem spodní páky, při-

čemž se také skutečně pohybu-
je „závěr“ a napne kohout. Při 

pohybu páky se také pootočí 
věnečkový zásobník. Po stisk-

nutí spouště kohout udeří 
na „úderník“, a tím způ-

sobí výstřel. Z funkčního 
hlediska toto řešení asi 
není pro plynovku nut-
né ani nejjednodušší, 

ale pro střelce to výrazně 
zvyšuje atraktivitu zbraně. Kro-

mě zmíněného realismu na pohled 
i poslech to také umožňuje spustit ko-
hout a napnout jej ručně až těsně před 
výstřelem jako u skutečné zbraně. 

Puška má dvě pojistky. Posuvná 
manuální pojistka vzadu v horní části 
pouzdra závěru se vysunutím vlevo 
odjistí a zatlačením zajistí. V zajiště-
ném stavu nedovolí kohoutu dopad-
nout na úderník. Tato pojistka se 

Základní 
fakta

Jedná se o opa-
kovací zbraň ráže 4,5 mm 
na CO2 se zásobníkem na 
8 diabolek. Využívá stan-
dardní věnečkový zásobník 
Umarex, který se vkládá do 
výklopné konzoly v přední 

�� Walther LA 
Wells Fargo 

�� Bombička s plynem se 
zašroubuje do otvoru v pažbě

�� Puška 
s příslušenstvím
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