vzduchovky

Legenda zvaná
Svat o pl u k K r u tiš

flusbrok
�� Diana mod. 2
a Anschütz Dolla Mark II (dole)

Ve 20. letech minulého
století se objevila na trhu
vzduchová pistole, u níž
konstruktéři, vedeni snahou
o láci a jednoduchost,
vytvořili zbraň s použitím
minima dílů a obráběných
součástí. Pistole však
byly použitelné pouze pro
zábavnou střelbu na krátkou
vzdálenost. Úsťová energie
střely je minimální. Pokud
z takové pistole vystřelíte,
vidíte obvykle pouhým okem
střelu (diabolku) rozvážně se
posunovat táhlým obloukem
k terči. I přesto se jedná
o kus historie a některé
tyto pistole jsou v současné
době vyhledávanými
sběratelskými exempláři.

Hlaveň je po uvolnění
záchytu hnána pruži
nou vpřed. Zadní část hlavně půso
bící jako píst před sebou komprimuje
vzduch a přes kanálek či kanálky jej
vhání za střelu a žene ji ven z hlavně.

Diana mod. 2

K

onstrukční provedení pistolí
je, až na výjimky, naprosto
identické. Hlaveň, posuvně
osazená v pouzdře, se proti
síle pružiny nasunuté kolem
hlavně zatlačí do tohoto pouzdra. Na
konci své dráhy je hlaveň zachycena
ozubem jednoduchého, dvoudílného
spoušťového mechanismu. V zadní
části hlavně, která je těsněna proti
pouzdru a působí jako píst, se nachází
nabíjecí otvor. Šroubovacím trnem či
jiným způsobem se do otvoru zasune
střela tak, aby byla před přepouštěcím
kanálkem či kanálky, vyvrtanými v zad
ní části hlavně.
Princip pistole nespočívá v tom,
že střelu „vykopne“ kinetická ener
gie udělená uvolněním hlavně, jak je
mnohdy z neznalosti prezentováno.
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V letech 1924 až 1940 produkovala
celokovovou pistoli s pohyblivou hlav
ní, která tvoří současně i píst, německá
společnost Dianawerk GmbH. Původní
pistole z tohoto období měla plášť
vyrobený spolu se střenkami z jedno

Zadní část hlavně před
sebou komprimuje
vzduch a kanálky jej
vhání za střelu.
ho kusu tvarovaného plechu. V roce
1949 zahájila britská společnost Milbro
Ltd. výrobu těchto pistolí (s dřevěnými
střenkami), protože v rámci válečných
reparací získala část strojního vybavení
firmy Diana a také její značku bohyně
lovu Diany, která odhazuje luk a po
zvedá pušku.

