vzduchovky

Walther
Mezi čtenáři Střelecké
revue se najde dost
pamětníků, kteří si
vzpomenou na závody
v disciplíně vzduchová
pistole, na nichž někteří
šťastnější jedinci
měli k dispozici pistole
Walther LP 2 (vyráběné
v letech 1967–1972), nebo
jejich modernizovanou verzi
Walther LP 3 (1973–1975).

�� Napínací
mechanismus
s regulací propadu spouště

P

očátkem 70. let minulého
století u nás chyběly zbraně
vhodné pro širší střeleckou
základnu, se kterými by se
dala slušně střílet vzduchová pistole. Zlamovací pistole
Tex z Uherského Brodu byly pro
tento účel „mimo mísu“, daly
se použít nanejvýš k výcviku
začátečníků. Proto si mnoho střelců nechalo přivézt
z tehdejšího Západního
Německa pistole Walther LP 2/LP 3. Tyto
zbraně také v men-

LP 2
Ing. S vatopluk Kr utiš
ším množství nakoupil tehdejší Svazarm pro své jednotlivé organizace.
Jedná se o pistoli, která používá k výstřelu vzduch předem komprimovaný ve
vzduchovém válci, umístěném v rukojeti
pistole – tedy fakticky o větrovku. To má
proti pistolím s pístem pohybujícím se
při výstřelu tu výhodu, že ve zbrani se
nepohybují žádné hmoty, které by ovlivnily její stabilitu v okamžiku výstřelu. Při
zmáčknutí spouště je v činnosti pou-

ze ventil, který uvolní
stlačený vzduch.
Pistole působí velmi
elegantně a nezapře svou
příbuznost s „ostrými“
zbraněmi Walther. Odmyslíme-li si dlouhou hlaveň,
koresponduje vzhledem
s pistolí P 38 nebo se
sportovní Walther Olympia ráže 22. Tělo pistole
tvoří matně lakovaný hliníkový odlitek
nesoucí na horní straně základnu mušky, která je seřizovatelná jak horizontálně, tak i vertikálně.
Součástí odlitku je lučík spouště,
u jehož kořene najdeme šroub k seřizování propadu spouště, fixovaný
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plastovou vložkou. Otvorem v lučíku
je přístup k dalším dvěma seřizovacím
šroubům v jazýčku spouště. Jimi se
seřizuje chod spouště. Odklopením
hlavně se uvolní přístup ke třetímu
šroubu, kterým se nastavuje odpor
spouště. Z výroby byl standardně
nastaven na 5 N.
Pod plastovými střenkami, zdrsněnými rybinou s vylisovaným logem
Walther, je umístěn napínací mecha-

nismus s pístem komprimujícím
vzduch ve vzduchovém válci. Ten
tvoří ocelová soustružená vložka rukojeti, na jejímž spodním konci je uchycena odlévaná napínací páka, která
kopíruje horní částí oblouk lučíku. Na
hřbetu těla je také přístup k systému
přepouštěcího ventilu. Drážkovaná
hlaveň je uložena v plášti, který tvoří
i nosič mušky. Ta je v čele hlavňového
pláště zajištěna šroubem. Na rozdíl od

Walther LP 2, rok výroby
1972, v. č. 11947
ráže

4,5 mm

délka hlavně

242 mm

celková délka

337 mm

výška

162 mm

šířka

41 mm

hmotnost

1,30 kg

