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vzduchovky

Štýrská zbrojovka, 
resp. továrna na zbraně 
v hornorakouském Steyru. 
Pojem, který v poslední 
čtvrtině 19. a v první polovině 
20. století představoval 
tisíce zaměstnanců, kteří 
v případě potřeby chrlili 
stovky a tisíce zbraní denně. 
Tohle už dávno není pravda. 
Z kdysi nejvýznamnějšího 
středoevropského výrobce 
palných zbraní však zůstala 
tradice a jméno, respektive 
značka Steyr, kterou 
používají dvě firmy, jejichž 
výrobky rozhodně nejsou 
nezajímavé.

P
rvní se jmenuje Steyr Mann
licher a sídlí v Kleinramingu 
nedaleko Steyru. V této firmě 
se vyrábějí lovecké i spor
tovní palné zbraně od ku

lovnic přes kulobrokové kozlice a pro 
služební účely firma nabízí pistole 
a odstřelovačky včetně velkorážových. 

Její výrobky mají vynikající pověst, 
s významným rakouským výrobcem 
vzduchovek však má společnou jenom 
minulost. 

Druhá firma se jmenuje Steyr Sport. 
Také ona se ve svých propagačních 
materiálech ráda odvolává na tradici 
proslulé štýrské zbrojovky, od níž se 
oddělila v roce 2001. Jejím většinovým, 
pokud ne dokonce jediným majitelem 
je německá firma J. G. Anschütz. Firma 
Steyr Sport se věnuje sportovním zbra
ním pro disciplíny ISSF, Field Target 
a jiné na špičkové světové úrovni, které 
se prodávají a používají také u nás. 
S větrovkou této firmy u nás střílí na
příklad Václav Haman.

Nevelká firma Steyr Sport GmbH sídlí 
a snad i vyrábí v městečku Ernsthofen 
(2200 obyvatel) v Dolním Rakousku, asi 
15 km od Steyru. Ředitelem a šéfkon
struktérem je Karl Egger, v obchodním 
úseku a servisu pracuje deset lidí. Firma 
sama sebe označuje za manufakturu, 
protože zejména při dokončovacích 
operacích se u ní využívá velký podíl 
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ruční práce. Není vyloučeno, že me
chanicky obrobené díly zbraní dodává 
do Ernsthofenu mateřská firma An
schütz, avšak přinejmenším vývoj 
a montáž zbraní, na které pracuje 
osm dělníků, probíhají v Ernst
hofenu. Výsledky nejsou vů
bec špatné. Sortiment firmy 
tvoří výhradně zbraně na 
stlačený vzduch, tedy krátké 
i dlouhé větrovky. 

Daří se zejména ve vzduchových 
pistolích, kde je tahounem a špičkou 
mezi nabízenými modely model lP 
10, které jednoznačně patří do For
mule 1 mezi vzduchovkami. S touto 
zbraní a její předchůdkyní lP 1 drží 
značka světové i olympijské rekordy. 
S lP 10 podle firemních údajů stří

�� Vlajková 
loď LP 10, zde 
v provedení E 
s elektronickou 
spouští

�� I nejjednodušší pistole LP 2 nově dostala spoušť  
na kuličkovém ložisku. V provedení Compact je to jediná 
pistole Steyr Sport, která může být vybavena  
univerzální pravo-levou rukojetí.

�� LG 110 Match se  
stala základem pro řadu  
dalších sportovních větrovek firmy
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