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Diana Mod. 1
Se sbíráním historických dětských vzduchovek to bývá poněkud složité. Tyto levné
zbraně se totiž neopravovaly, ale vyhazovaly, protože bylo možno za pár korun
pořídit novou. Vzduchovka Diana Model 1 tak patří mezi sběratelské lahůdky,
zvlášť je-li v tak dobrém stavu jako tento exemplář.

S

polečnost Diana z Rastattu
funguje letos na trhu již úctyhodných 130 let a téměř po celou dobu své existence produkovala
vzduchové zbraně. Známé je její logo,
bohyně Diana odhazující luk a pozvedající pušku. Model 1 se vyráběl od roku
1913 do roku 1940. Přesnější datování
popisovaného exempláře nelze určit,
protože během výroby nedocházelo
k žádným zásadním změnám a zbraně
nejsou označeny výrobním číslem.
Tyto vzduchové pušky byly hojně
kopírovány po celém světě, tedy i u nás.
Příkladem toho budiž vzduchovka
Stella 508, vyráběná společností Kotek
v Krnsku od 30. do 50. let minulého

Diana Mod. 1

století, která svou inspiraci od Diany
rozhodně nezapře. Psali jsme o ní v čísle
9/2017 na straně 68.
Diana Model 1 patří k těm jednoduchým zbraním, které se vyznačují
minimem třískově obráběných dílů.
Většina součástek se tvaruje z plechu
a spojuje nýty, v lepším případě šrouby.
Základní díl je svinutý plášť, z něhož
vystupuje spoušťový jazýček. Dopředu
z něj vystupuje bezešvá trubka, sloužící
jako vzduchový válec. V ní se pohybuje
píst těsněný kůží. V přední části zafalcovaný plášť nese hladkou vložnou

Diana Mod. 1
ráže

4,5 mm

délka

800 mm

délka hlavně

216 mm

záměrná

345 mm

hmotnost

1,01 kg

hlaveň, tvořenou tenkostěnnou trubičkou, zpevněnou opět plechovým pláštěm s fixačním křidélkem. Hlaveň drží
pohromadě s pláštěm matice na čele.
Napínací a spoušťový mechanismus
je velmi jednoduchý. Nepoužívá tlačné
napínací táhlo jako vzduchovky složitější konstrukce, ale tažné, které tvoří
dvojice drátů, upevněná čepem v krku
nesoucím pažbu. Proto je odpružený
spoušťový jazýček, tvarovaný z plechu
a krytý napruženým lučíkem, umístěn
na přední sklopné části zbraně.
Zajímavou tuto vzduchovku činí její
niklovaná povrchová úprava. Většina
těchto zbraní totiž měla černou barvu.
Dřevěná pažba anglického typu má
výraznou a zajímavou kresbu. Značení
na pušce je velmi skromné. Na levé
i pravé straně ocelového krku pažby
najdeme nápis DIANA v rámečku, na
horní straně za pevným plátkem hledí pak bohyni Dianu a nápis DIANA
MOD. 1 MADE IN GERMANY. Přes hledí
vidíme na černěnou plechovou mušku
uchycenou čtyřmi jazýčky uvnitř hlavňového pláště.
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