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Sběratelství čehokoliv je krásná a kulturní záliba. Rozšiřuje znalosti nejen v daném oboru 
zájmu a vývoji příslušné technologie, ale i historie vůbec. To se týká přirozeně i sběratel-
ského zájmu o zbraně. Muzeum, o kterém hovoříme, je nejen nové, ale především první 
tohoto druhu. 

Text a foto Ing. Petr REHÁK

Jedná se o muzeum zbraní vzducho-
vých. Je to první muzeum vzducho-
vek nejen v Česku, ale i v Evropě. 

Nalézá se nedaleko Jičína v obci Příchvoj 
č. 6 v rekonstruovaném, původně rodin-
ném domě. Jeho majitelem a tvůrcem 
je pan Miroslav Kodydek, dlouholetý, 
nadšený a  fundovaný sběratel vzdu-
chovek a všeho, co s nimi souvisí. Roz-
hodl se svoji úctyhodnou sbírku trvale 
zpřístupnit veřejnosti a  já jsem měl tu 
čest být pozván na otevření. V muzeu je 
toho k vidění opravdu mnoho. Vystave-
ny jsou především větrovky z 18. století, 
pak vzduchovky měchové z  19. století 
a  rovněž vzduchovky pístové z  konce  
19. století až ze století dvacátého.

Pozornost upoutají především krásně 
zpracované vzduchovky terčové, mě-
chového systému a dodnes používané 
konstrukce s pístem a pružinou ve válci. 
U pístových vzduchovek se seznámíme 
především s vývojem stlačování pružiny 
od systému pístnice jako ozubeného hře-
bene ovládaného pastorkem otáčeným 
klikou po různé konstrukce s pákou po 
straně nebo zdola či v hlavišti pažby. Ty 
nejjednodušší a nejlevnější mají napínání 
přímým tahem nebo tlakem na pístnici. 
Pak je tu bezpočet vzduchovek napína-
ných sklopením hlavně coby napínací 
páky – zdánlivě stejných, avšak vzájemně 
odlišných…

Muzeum vzduchovek
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Svůj panel zde má početná skupina 
výcvikových, tzv. vojenských vzducho-
vek zahraniční provenience a zejména 
našich: dnes velmi ceněné vzduchovky 
vzor 35 z první republiky, vyvinuté a vy-
ráběné ve strakonické zbrojovce, a po-
válečný vzor 47 vyráběný v Uherském 
Brodě a ve Zbrojovce Brno.

Početné zastoupení mají původně 
nejznámější vzduchovky pouťové, v pře-
vážné většině pístové, typického vzhledu. 

Měly pouze hlaviště pažby, vzduchový 
válec nebyl krytý dřevem. Naopak byl 
niklovaný, později chromovaný, aby puš-
ky upoutávaly pozornost. Mimo známé 
výrobce zbraní je vyráběla i řada drob-
ných puškařských firem z nakupovaných 
polotovarů, zpravidla jako doplnění sorti-
mentu. K nezbytnému vybavení takové 
střelnice, jako byly mj. proslulé papírové 
růže na špejlích, patřily i  mechanické 
(pohyblivé) terče, zpravidla figurální,  
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