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I vzduchové zbraně se stávají
legendami – a nemusí to být
zrovna větrovky Girardoni.
Jedna z těch vzduchovkových
legend je také pistole
Feinwerkbau model 65.
Dnes je to svými výkony
zbraň, která patří do historie
a už se nevyrábí, ovšem má
za sebou četné úspěchy
na mistrovstvích světa
i Evropy, takže mezi legendy
ji nesporně zařadit můžeme.

O

�� Na ústí hlavně
je muška a základna
pro upevnění závaží.
Pomocí šroubu, umístěného
v přední části základny, lze mušku vyjmout a vyměnit za širší.

historii a současnosti
firmy Feinwerkbau jsme
podrobně psali ve Střelecké
revui číslo 1/2010. Feinwerk
bau model 65 je produkt
60. let minulého století, kdy svět vzal
vážně vzduchovou střelbu a postupně
ji zařadil na program světových i kon
tinentálních závodů nejvyšší kategorie.
Vzduchová pistole se poprvé střílela na
mistrovství Evropy v roce 1969, na mis
trovství světa 1970, ale na olympiádu se
dostala až v roce 1988. První samostat
né mistrovství Evropy ve vzduchových
disciplínách se konalo v Meziboří v teh
dejším Československu v roce 1971 a ve
vzduchové pistoli žen tam zvítězila naše
Klotilda Tesařová.
Nástup vzduchovek na světová spor
toviště měl za následek snahu výrobců
sportovních zbraní pokrýt tento nový
a perspektivní segment trhu tím nej
lepším. Pokud měla výkonnost střelců
ze vzduchovek růst, museli konstruk
téři eliminovat ráz zbraně způsobený
pohybem a dopadem pohyblivého
pístu. To se v té době povedlo jak firmě
Feinwerkbau, tak firmě J. G. Anschütz.
Němci prostě byli v tomto oboru vy

nikající a jsou dodnes.
Druhá cesta k eliminaci rázu
byly plynovky a větrovky, ale
právě těm dokázaly vzduchovky ze
60. let včetně Feinwerkbau 65 dlouho
vzdorovat.
Asi v polovině roku 1965 zakončila
firma Feinwerkbau zkoušky nové vzdu
chové pistole a zahájila výrobu nulté
série, která se dostala na pulty v září
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�� Feinwerkbau 65.
Tělo zbraně je vyrobeno z lehkého kovu,
mechanismus je ocelový.
Napínací páka je na levé
straně a jistí ji odpružená
západka. Na levé straně je
také značení výrobce, typu
a ráže zbraně.

1965. Podobně jako úspěšná vzducho
vá puška model 150 nebo model 300
měla také pistole model 65 pevnou
hlaveň a postranní napínací páku.
U vzduchové pistole Feinwerkbau 65
byl ráz eliminován tak, že pomocí
kolejničkového zákluzového zařízení
po výstřelu „popojede“ hlaveň se
závěrem poněkud dozadu, zatímco
vnitřní píst se posune o něco dopředu.
Protipohyb, který rušil náraz pístu,
však bylo možno u této zbraně také vy
loučit a střelec pak pociťoval poměrně
silný ráz zbraně. To se používalo nebo
mělo používat při nácviku střelby ze
služebních zbraní.
Odpor spouště této 390 mm dlouhé
pistole se 190mm hlavní s 12 drážkami

ve vývrtu se dal jednoduše přestavět
z 5 N až na 13,5 N. Za spouští je doraz
k vymezení mrtvého chodu. Hmotnost
zbraně se pohybovala kolem 1200 g.
Střenky byly u základního provedení
plastové, za příplatek 26 marek je bylo
možno vyměnit za dřevěné.
Na hlavní pružinu dávala firma zá
ruku dva roky a v roce 1965 činila
cena pistole 270 západních marek,
což nebylo málo. Ale byla to kvalitní
zbraň, nacházející se na špici tech
nického vývoje. Do roku 1971 stoupla

