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V našich končinách mají vzduchové zbraně silnou tradici. Kdopak by neznal třeba zla-
movací vzduchovky Slavia. Technicky daleko pokročilejší jsou takzvané PCP vzduchovky 
(Pre Charged Pneumatic), v češtině poeticky nazývané větrovky. Namísto pístu operují 
s předem stlačeným vzduchem v tlakové nádobě.

Tomáš PRACHAŘ

Pistole, puška i vrhač šípů
K plnění vzduchových nádob a kartu-

ší se používají vysokotlaké ruční pumpy 
nebo velké potápěčské tlakové láhve, 
ze kterých se vzduch přepouští přes 
speciální ventil. Druhé řešení je uživa-
telsky výrazně pohodlnější, ale je třeba 
nechat láhev čas od času natlakovat 
v obchodech s potápěčskou výbavou, 
které nejsou všude – a samozřejmě to 
něco stojí.

Pokud jde o  formu zbraně, tak se 
vyrábějí jak pistole (které jsou však 
poměrně rozměrné), tak pušky. Ty jsou 
osazené buď jednoduchým plasto-
vým nebo dřevěným pažbením, plně 
stavitelným sportovním speciálem, 

K čemu jsou 
větrovky
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nebo účelnou variantou s  nádechem 
vojenského stylu. Klasickou konfigu-
raci v  posledních letech čím dál více 

dotahuje alternativa bullpup, u  které 
je mechanismus protažen až do pažby. 

To je prostorově úspornější řešení, které 
umožňuje podstatně zkrátit celkovou 
délku zbraně při stejné délce hlavně.

Ačkoliv existují i  větrovky s  mecha-
nickými mířidly, tak běžnější je osazení 
vhodným puškohledem, popřípadě 
kolimátorem. Montážní báze jsou buď 
klasické 11mm šíny, nebo praktičtější 
a  univerzálnější lišty picatinny. Další 
obvyklé příslušenství je tlumič hluku, 
kterému se u větrovek obvykle říká mo-
derátor. Větrovky jsou sice podstatně 
tišší proti palným zbraním, ale pořád 
dokážou v závislosti na výkonu hlasitě 
štěknout. S kvalitním tlumičem jde ale 
o mimořádně tiché postřílení. Dlužno 
dodat, že zbraň sebou při výstřelu sice 
trochu škubne, ale o zpětném rázu se 
prakticky nedá mluvit.

Pro úplnost ještě zmiňme okrajovou 
mutaci větrovek, tzv. Air Arrow Rifle. Ta 
funguje na stejném principu, ale namísto 
vzduchovkové střely vystřeluje upravený 
šíp se stejnou nebo i vyšší razancí v po-
rovnání s loveckým lukem, a to v kombi-
naci s komfortem a nenáročností střelby 
z kulovnice.

Majitelé své větrovky různě přestavují 
a vylepšují. Koneckonců spousta z nich 
má vysloveně stavebnicovou konstrukci, 
která k  tomu vybízí. Dodávají se lepší 
hlavně a spouště, větší kartuše, reguláto-
ry, pažbení na míru... Možností je mnoho.

Speciální zbraň pro sportovní 
střelbu 10m disciplín ISSF

Řada Wolf od firmy Daystate 
patří k tomu nejlepšímu na trhu

Crosman Benjamin Marauder je osvědčená volba pro rekreační střílení 


