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Z historie

Neznámá vzduchovka JANO
Ve Střelecké revui č. 7/2020 jsme představili vzduchovku Webley Service Air Rifle
Mark II. V článku jsme se zmínili i o tom, že na její motivy vyrobil zbraň puškař
Jaroslav Novák (JANO) z Mladé Boleslavi. Protože od provozovatele portálu
www.vzduchovkainfo.cz Miroslava Kodydka se podařilo získat její fotografie
a technické parametry, můžeme ji představit.

Vzduchovka JANO ráže 4,5 mm

JE

zřejmé, že se jedná o kopii webleyovky. Podle majitele je vzduchovka od Jaroslava Nováka delší, ale
především výrazně těžší než její předloha. Všimneme si tedy pouze rozdílů
vzduchovky JANO od originálu. K těm
nejvýraznějším patří odlišně tvarovaná
zadní část železa v místě připojení na
krk pažby. Ta je dřevěná, francouzského
typu, zdrsněná na krku rybinou.
Klička matice závěru je přímá, Webley
ji má zalomenou. Pouzdro spoušťového
mechanismu s integrovaným lučíkem
vypadá naprosto shodně, český výrobek
je doplněn pouze seřizováním chodu
spouště před úponem lučíku. Napínací
systém je stejný, včetně pojistné záskočky na horní straně válce. Ta má zabránit
vymrštění hlavně při zmáčknutí spouště,
pokud není řádně zaklapnuta.
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Webley Mk. II

JANO

.22/5,5

.177/4,5

délka (mm)

1060

1090

délka hlavně (mm)

650

690

délka záměrné, hledí (mm)

510

520

délka záměrné, dioptr (mm)

710

nemá

hmotnost (kg)

3,05

4,60

ráže (inch/mm)

Drážkovaná hlaveň je posuvně uložena
v pouzdře spojeném s napínacím táhlem, působícím na odpružený píst. Ten
je s největší pravděpodobností utěsněn
kůží. Výškově i stranově stavitelné hledí
koresponduje s muškou, umístěnou na
snímatelné robustní objímce nad ústím
hlavně. Tu bylo možno v případě výmě-
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ny za jinou ráží jednoduše vysunout po
zmáčknutí čepu na pravé straně pouzdra. Hlaveň má za objímkou zdrsněnou
úchopovou část. Pušku lze vybavit také
řemenem, což umožňují oka pod hlavní
a na pažbě.
Strojní vybavení pana Nováka i jeho
technické schopnosti musely být na

