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Abstrakt 

 

Název práce:  Vznik a vývoj vzduchových zbraní a jejich disciplín 

 

Cíle práce: Cílem bakalářské práce je popsat vznik a vývoj vzduchových 

zbraní, základní konstrukční principy, užití pro potřeby armády, 

brannou výchovu a jako sportovní zbraně. Součástí práce je 

začlenění vzduchových zbraní do systému sportovních disciplín. 

 

Metody práce:  Metodou práce bude popisná analýza. 

      

Výsledky práce: Výsledkem práce bude ucelený přehled o vývoji vzduchových  

  zbraní, jejich využití a začlenění do systému sportovních   

  disciplín, jehož součástí bude popis základních konstrukčních  

  principů vzduchových zbraní.  

 

Klíčová slova: sportovní střelba, vzduchová puška, vzduchová pistole, foukačka, 

větrovka, plynovka, disciplína, terč 



 

 

Abstract 

 

Title:  The Origin and the Development of Air Weapons and their 

 Disciplines 

 

Objectives:  The main aim of this bachelor thesis is to describe the formation  

   and the development of air weapons, basic design principles, use  

   of the army, military training and as a sporting weapon. The  

   inclusion of air guns into the sport disciplines.  

 

Methods:   The used method is descriptive analysis.  

 

Results:   The result of the work will be a comprehensive overview of the  

   development of air weapons, their use and integration into the  

   sporting disciplines, which will include a description of the basic  

   design principles of air weapons. 

 

Keywords:   shooting, air rifle, air pistol, blowpipe, air gun, gas gun,   

  discipline, target 
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2 ÚVOD 

Snahou každého sportovce je dosažení individuálně nejvyšších výkonů - sportovní 

střelec se snaží svou zbraní zasáhnout co nejpřesněji (a pokud možno také co 

nejrychleji) cíl. K tomu je zapotřebí nejen tvrdého tréninku a notné dávky talentu, ale 

rovněž technicky vyspělé zbraně.  

Již pravěký člověk přišel na to, že zdokonalí – li svou zbraň, zabije kořist mnohem 

rychleji, snadněji, s větší pravděpodobností a určitě i s menším ohrožením života. 

Prodloužením a zašpičatěním pevných klacků si lidé doby kamenné zhotovovali oštěpy, 

které měly daleko lepší letové vlastnosti než původní kyje, jež jsou považovány za první 

opravdovou zbraň v dějinách lidstva. Lepší letové vlastnosti v kombinaci s ostrým 

kamenným či kostěným hrotem pak zvyšovaly lovcovy šance na dopadení a usmrcení 

zvěře. S masovým zájmem o vytvoření kvalitnějších a výkonnějších zbraní se 

v dějinách setkáváme zejména v průběhu válečných konfliktů.  

Vývoj zbraní je tedy poznamenán úsilím o jejich zdokonalování, které je 

reprezentováno využíváním fyzikálních zákonitostí a především vývojem technologií a 

materiálu používaného k jejich výrobě.  

V souvislosti s uplatněním a využitelností toho kterého způsobu střelby v lidském 

životě se vyvíjely jednotlivé disciplíny sportovní střelby. Sportovní střelba zahrnuje 

puškové a pistolové disciplíny vzduchové, malorážové a velkorážové, brokové a střelbu 

na běžící terč. 

Tato práce se věnuje vzniku a vývoji vzduchových zbraní a jejich disciplín. Dějinami 

sportovní střelby se sice zabývá velké množství literatury, nicméně účel této práce tkví 

ve vytvoření uceleného historického přehledu, jenž je omezen na zbraně, které jako 

hnací médium střely využívají vzduch či jiný plyn. 

Hlavním úkolem práce je shromáždit data, která popisují vznik a vývoj vzduchových 

zbraní a jejich disciplín. Důležitou součástí práce bylo popsat konstrukční principy 

zbraní, které se odvíjely od tehdejšího stavu poznání a požadavků střelců. Základní 

konstrukční rozdíly mezi jednotlivými typy vzduchových zbraní jsou významným 

ukazatelem jejich vývoje. 
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3 CÍLE PRÁCE, ÚKOLY A METODY 

3.1 Cíle práce 
Hlavním cílem této práce je popsat vznik a vývoj vzduchových zbraní a jejich disciplín. 

Protože bez uvedení určitého technického minima o zbraních by nebylo možné sledovat 

jejich vývoj, dalším cílem práce bude uvést základní principy a konstrukční řešení 

vzduchových zbraní. 

3.2 Úkoly 
Hlavním úkolem této práce bude prostudovat literaturu, která se ve svém obsahu věnuje 

historii vzduchových zbraní a jejich konstrukcím, a dále prostudovat materiály, které 

jsou zaměřené na sportovní střelbu a její disciplíny.  

S využitím takto zaměřených studijních pramenů pak bude vytvořen ucelený přehled 

vývoje vzduchových zbraní a jejich disciplín. 

3.3 Metody 
Pro naplnění cílů této práce bude využito metody studia a vyhodnocení poznatků 

z dostupných literárních a internetových zdrojů -  popisné analýzy. V práci bude rovněž 

využíváno metody komparace, které bude využito při srovnávání jednotlivých typů 

vzduchových zbraní.  
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Ve všech sportech, a sportovní střelba není výjimkou, platí, že chce – li sportovec 

dosáhnout nejvyšších ocenění a maxima svých schopností, je nutné, aby se na podávaný 

výkon plně koncentroval, zcela se mu věnoval a také o něm přemýšlel. V případě 

sportovní střelby nestačí jen samotné tréninky prováděné na střelnici, neméně důležitá 

je i teoretická příprava, která se opírá o studium literatury a která zahrnuje např. analýzu 

poznatků získaných na střelnicích, ověřování a testování výsledků zkoumání v praxi, 

komparaci nastudovaných materiálů a metod tréninku apod. Dle Lugse (1973) je totiž 

důležité, aby při výcviku byly teorie a praktická střelba pokud možno v rovnováze. 

Literatura, která se ve svém obsahu věnuje sportovní střelbě, je tedy i cenným přínosem 

při výcviku střelců.  

Zaměření této práce odkazuje na prostudování těch kapitol knih, jejichž obsahem je 

historie sportovní střelby, zejména pak historie vzduchových zbraní a jejich disciplín. 

Minulost střeleckého sportu je sice natolik bohatá, že často plní desítky stránek knih, 

důležité však bylo vyjmout pasáže týkající se zvoleného tématu bakalářské práce. 

Současně ovšem bylo nutné pracovat i s literaturou na odborné úrovni, neboť bez 

uvedení základních údajů o zbraních není možné sledovat jejich vývoj.  

Ačkoliv se může zdát, že některá uvedená literatura s tématem této bakalářské práce 

příliš nesouvisí, pravda je jiná. Vzhledem k rychlému tempu technického rozvoje zbraní 

a technického zdokonalování střeliva v posledních letech vlastně popisují historický 

vývoj i některé publikace, které byly vydané ve století minulém, byť se ve svém obsahu 

minulosti střeleckého sportu tak úplně nevěnují. 

4.1 Zbraně střelné: Lovecké, terčovní a obranné 
Tato kniha, kterou upravil a vydal Emil Eggerth, byla vydána roku 2009 

nakladatelstvím Naše vojsko.  

Publikace je reprintem původního textu a ilustrací z roku 1894. „Nauku o soustavě 

střelných zbraní vůbec, se zvláštním zřetelem k  nejnovějším vymoženostem zbrojní 

techniky, sepsal Bedřich Brandejs“. (Eggerth, 2009) 

Z historického vývoje vzduchových zbraní jsou zde popsány dějiny větrovek a 

vzduchovek. 



 

13 
 

4.2 Sportovní střelba 
V roce 2008 vydává Nakladatelství Karolinum publikaci nazvanou Sportovní střelba, 

jejímž autorem je Jan Brych. Tato skripta poskytují základní informace o střeleckém 

sportu a současně jsou zdrojem informací pro trenéry sportovní střelby.  

Na světě sice vyšlo v posledních letech několik publikací o sportovní střelbě, ale 

většinou byly zaměřené jen na některou střeleckou disciplínu. Tato publikace pojednává 

o sportovní střelbě komplexně v celé šíři. Jedná se o jakousi univerzální učebnici, která 

zahrnuje všechny důležité aspekty střeleckého sportu. (Brych, 2008) 

4.3 Lexikon zbraně 
Lexikon zbraně, který byl vydán v roce 2003 nakladatelstvím Svojtka & Co., přeložili 

z německého originálu „Waffen Lexikon“ Zdeněk Hurník a Petr Tůma.  

První vydání lexikonu „Handbuch für Waffenfreunde“ Richarda Mahrholdta pochází 

z roku 1931 (Lexikon zbraně, 2003). Inovace výrobků, velké množství novinek, 

nejnovější technologie apod. si však vyžádaly rozšíření slovníku a doplnění obrazových 

příloh. Po více než 60 letech se tak na trhu objevuje již jedenácté vydání této knihy.  

Lexikon obsahuje více než 2000 hesel, která jsou řazena podle abecedního seznamu, 

více než 500 ilustrací a fotografií, nákresy a podrobné popisky (Lexikon zbraně, 2003). 

Co se vzduchových zbraní týče, jsou zde podrobně popsány jednotlivé konstrukční 

prvky, objasněny rozdíly mezi jednotlivými typy vzduchových zbraní apod. 

4.4 Zlatá kniha sportovní střelby 
Sportovní střelba je v  České republice bezesporu nejúspěšnějším sportovním odvětvím. 

Žádný jiný sport nemá na svém kontě tolik olympijských medailí a prvenství 

z mistrovství světa či Evropy jako právě sportovní střelba. (Felt, Janoušek, Brych, 2003) 

 Není proto divu, že se tímto renomé mezinárodního charakteru chce pochlubit celá řada 

autorů. Zlatá kniha sportovní střelby autorů Karla Felta, Ladislava Janouška a Jana 

Brycha, vydaná v roce 2003 Ottovo Nakladatelstvím, přináší informace nejen o historii 

sportovní střelby v Čechách, ale rovněž i o celkovém vývoji tohoto krásného sportu. 

Část knihy, nazvaná Galerie střelecké slávy, obsahuje portréty českých medailistů 

z olympiád a mistrovství světa, kterým se podařilo zvítězit nad velmi silnou zahraniční 

konkurencí. Součástí Zlaté knihy sportovní střelby je i přehled výsledků.  



 

14 
 

V úvodní části knihy je uveden podrobný popis historie střelby v českých zemích, 

kterého bylo využito při vytváření teoretických východisek práce. 

4.5 Střelné zbraně: Konstrukce a funkce 
Záměrem této publikace, vydané v roce 1995 vydavatelstvím Magnet – Press, je 

objasnit vnitřní uspořádání střelných zbraní a vysvětlit chod jejich funkčních ústrojí. 

Práce je zaměřena na všechny druhy střelných zbraní – od zbraní mechanických (luky, 

kuše, praky), přes vzduchovky, větrovky a plynovky až po zbraně palné. (Faktor, 1995) 

Vzhledem k tomu, že v  této publikaci je funkce střelných zbraní detailně popsána i 

z hlediska jejich historického vývoje, byla kniha nepostradatelným zdrojem informací 

při tvorbě této bakalářské práce. Kapitola věnovaná plynovým zbraním zahrnuje nejen 

jejich dělení a vývoj, ale rovněž konstrukční principy a jejich využití k vojenským 

účelům a také jako sportovní zbraně.  

4.6 Almanach sportovní střelby 
Další literaturou, která ve svém obsahu zahrnuje vzduchové zbraně, je Almanach 

sportovní střelby Jana Brycha, vydaný v roce 1990 vydavatelstvím Naše vojsko. Kniha 

čtenáře seznamuje s pravidly a s historií i současností tzv. „malého“ sportu s velkými 

úspěchy (Brych, 1990).  

Zbraním, jež k vymetení střely využívají stlačený vzduch, je v publikaci věnována 

kapitola nazvaná Střelu žene vzduch. Je zde popsán historický vývoj od prvních 

prakticky používaných zbraní tohoto typu – rakouských armádních větrovek, až po 

vzduchovky německých firem Anschütz, Feinwerkbau a Walther, které dominovaly 20. 

století. V kapitole jsou rovněž vysvětleny principy konstrukce zbraní včetně jejich 

konstrukčních vylepšení, způsobených použitím nových materiálů a využitím 

moderních technologií. 

4.7 Přesně do terče 
Příručka Jana Brycha a Vladislava Šaňáka Přesně do terče byla vydaná roku 1988 

ústředním výborem Svazu pro spolupráci s armádou.  

V období platnosti zákona o branné výchově obyvatelstva sloužila tato příručka jako 

pomůcka k organizaci náborových soutěží do základních organizací Svazarmu, ve 

kterých měli talentovaní zájemci o sportovní střelectví rozvíjet svůj talent.  
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Protože měl tento svazek sloužit jako pomůcka k zapojení zejména školní mládeže do 

základního střeleckého výcviku a protože většina tehdejších škol byla vybavena 

vzduchovkami SLAVIA 630 či SLAVIA 631, je celá publikace věnována střelbě pouze 

ze vzduchových zbraní. I přestože se kniha o historii vzduchových zbraní zmiňuje jen 

okrajově, poskytla cenné informace hlavně o výcviku střelců. 

4.8 Teorie a metodika branně technických aktivit: Vzduchové zbraně 

– puška 
Tento učební text, vydaný v roce 1985 Státním pedagogickým nakladatelstvím, byl 

sepsán Václavem Provazníkem. Základním účelem učebního textu je poskytnout 

studentům ucelený přehled o vzduchových zbraních, zejména pak o vzduchové pušce 

(Provazník, 1985).  

Ve skriptech je stručně popsán vývoj vzduchových zbraní a střel, dále je zde uvedena 

charakteristika vzduchových zbraní a terčů určených pro vzduchovou pušk u a rovněž 

charakteristika střelecké disciplíny vzduchová puška. Součástí učebního textu jsou také 

kapitoly věnované rozboru střelecké polohy vstoje, základnímu střeleckému vybavení a 

nácviku správného a přesného výstřelu.  

4.9 Střelecká příprava 
Tato příručka, jejímž autorem je opět Václav Provazník, byla vydána v roce 1983 

ústředním výborem Svazu pro spolupráci s armádou.  

Publikace je zaměřena na získání základů bezpečné a úspěšné střelby, konstrukce 

střelných zbraní a střeliva, teorie a organizace střelby (Provazník, 1983). Informace 

byly čerpány především z oblasti věnované konstrukci střelných zbraní a střeliva.  

4.10 Základní metodika sportovní střelby mládeže 
Publikace Základní metodika sportovní střelby mládeže Václava Provazníka byla 

vydána roku 1982 také ústředním výborem Svazu pro spolupráci s armádou. 

Tato publikace je určena především pro trenéry mládeže ve sportovní střelbě, se 

zaměřením na vzduchové (puškové) disciplíny, ale poslouží určitě i samotným střelcům 

(Provazník, 1982). Využití publikace pro účely této práce spočívalo v její orientaci na 

vzduchové disciplíny. 
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4.11 Terče a disciplíny sportovní střelby 
Roku 1980 vydává Naše vojsko autorům Vojtěchu Kirianovi a Janu Brychovi publikaci 

Terče a disciplíny sportovní střelby.  

Obsahové zaměření publikace je určeno nejen pro střelce a jejich trenéry, ale také pro 

širokou veřejnost, která má zájem zvýšit svoji informovanost o sportovní střelbě.  

V kapitole nazvané Terče pro vzduchové zbraně je popsán nejen původ střelby 

vzduchovými zbraněmi a období, kdy se začala formovat vzduchovková střelba, ale 

také vývoj vzduchových disciplín. 

4.12 Na pomoc trenérům střeleckých oddílů mládeže 
V roce 1980 vychází publikace Jana Brycha Na pomoc trenérům střeleckých oddílů 

mládeže, kterou vydává ÚV Svazu pro spolupráci s armádou.  

Publikace má být pomocníkem instruktorů, cvičitelů a trenérů pro rozvinutí střeleckého 

výcviku mládeže (Brych, 1980).  Problematikou vzduchových zbraní se v knize zabývá 

kapitola s názvem Technické minimum trenéra, která poskytuje základní údaje o 

balistice a o zbraních a odpovídajícím střelivu, a kapitola nazvaná Sportovní střelba 

z pušky, kde jsou popsána základní pravidla střelby z pušky, technika střelby a střelecké 

závodění včetně pravidel taktiky.  

4.13 Přesná muška 
Příručka Miroslava Filikara Přesná muška, vydaná v roce 1977 vydavatelstvím Naše 

vojsko, poskytuje základní informace o sportovní střelbě ze vzduchových zbraní.  

Publikace je zaměřena na základní technické poznatky a poučení, které mají začínajícím 

střelcům pomoci v počátkách střeleckého výcviku. Seznamuje čtenáře s některými 

druhy zbraní, s pravidly bezpečnosti, se základními polohami při střelbě a s technikou 

střelby v daných polohách, s nácvikem správného míření a s požadavky na přípravu 

střelce k soutěžím. (Filikar, 1977) 

4.14 Střelci a čarostřelci 
Kniha Jaroslava Lugse Střelci a čarostřelci vyšla v nakladatelství Naše vojsko poprvé 

v roce 1973.  

Kniha se zabývá moderní historií sportovní střelby, vývojem pravidel jednotlivých 

střeleckých disciplín, vývojem evropských, světových a olympijských rekordů a také 
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vývojem mezinárodních střeleckých styků. Je přínosem pro sportovní střelce, vojáky, 

pro sběratele starých zbraní, ale také pro zájemce o všeobecnou historii a pro laiky, 

jejichž představy o tomto oboru byly jen výsledkem dohadů. (Lugs, 1973) 

4.15 Základy střelby pro mládež 
V roce 1960 byla Svazem pro spolupráci s armádou vydána publikace Vlastimila Hejla 

Základy střelby pro mládež.  

Ve své době byla příručka určena pro vedení střeleckého výcviku (ze vzduchovky) 

mládeže od 9 do 14 let. Z publikace byla pro účely této práce vyjmuta technická data 

vzduchovek, kterých se tehdy používalo pro výcvik střelby mládeže.  

4.16 Střelba z malorážek a vzduchovek 
Publikace Jana Valníčka Střelba z malorážek a vzduchovek vyšla v Našem vojsku 

v roce 1957.  

Svým obsahovým zaměřením je publikace určena jednak pro střelce, kteří mají zájem 

doplnit svou tréninkovou přípravu o teoretické poznatky, a jednak také pro střelecké 

instruktory.  

Příručka přináší celou řadu poučení a pokynů, jak docílit opravdového střeleckého 

mistrovství, charakterizuje zbraně a střelivo, podrobně popisuje vývoj vzduchových 

zbraní od foukaček po vzduchovky, coby sportovní zbraně. Součástí knihy jsou také 

doporučení, jak správně pečovat o zbraně, aby byly jejich funkční vlastnosti zachovány 

na standardní úrovni. Autor rovněž informuje o terčích a o vzdálenostech střelby, o 

zařízení střelnic a pomůckách ke střelbě, rozebírá polohy ke střelbě. Publikace má být 

také průvodcem při organizaci střeleckého výcviku, osvětluje střelecký závodní řád a 

zákony o zbraních.  
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5 VZNIK A VÝVOJ VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ A JEJICH 

DISCIPLÍN 

5.1 Sportovní střelba 
„Pod pojmem sportovní střelba se rozumí střelba z palných zbraní, a to především těch 

disciplín, ve kterých se soutěží na olympijských hrách nebo na mistrovství světa a 

kontinentů, pořádaných mezinárodní federací sportovní střelby ISSF (International 

Shooting Sport Federation) a kontinentálními federacemi a konfederacemi.“ (Brych, 

2008, s. 9) 

Jiná definice charakterizuje sportovní střelbu jako sportovní odvětví, které zahrnuje více 

disciplín, při kterých se sportovec snaží výstřelem ze střelné zbraně zasáhnout co 

nejpřesněji cíl (stabilní či pohyblivý). Pro úspěch je rozhodující přesnost, u některých 

disciplín v kombinaci s rychlostí. (URL1) 

5.1.1 Historie sportovní střelby  

Kořeny střelectví sahají hluboko do minulosti – nejstarší dochovaný záznam o soutěži 

pochází z 15. století před naším letopočtem z egyptského Luxoru, kdy tehdy faraon 

Amenhotep II. vyzval své vojáky k soutěži v lukostřelbě. I přestože se jedná o nejstarší 

písemný záznam, lze předpokládat, že již pravěcí lidé soutěžili ve střelbě z luku či 

v hodu kamenem na cíl. (Felt, Janoušek, Brych, 2003)  

Primitivní zbraně, luky a šípy byly v dávných dobách prostředkem obživy lidí, kteří 

lovili zvěř pro maso i kůži. Tato lovecká nutnost se později mění v zálibu, ze které se 

koncem 15. století vyvinulo sportovní zápolení kuší, v 18. století dlouhými zbraněmi,  

na konci 19. století pistolemi. (Kirian, Brych, 1980) 

Zrození střelby z palných zbraní je spojeno s vynálezem černého prachu, za pravlast je 

považována Čína nebo Indie a objev je datován do 7. – 9. století. 

Tato prášková směs ledku, síry a dřevěného uhlí byla používána jako ohněstrůjný 

prostředek a pravděpodobně i jako trhavina. Střelný prach vhodný jako střelivina, tzn. 

s nižší rychlostí hoření, byl vynalezen později. (Brych, 1990) 

Do Evropy se tento prostředek dostává na přelomu 13. a 14. století, první palné zbraně 

(primitivní děla malých ráží) se objevují kolem poloviny 14. století. Vynález palných 

zbraní zapříčinil úpadek rytířské jízdy, coby hlavního bitevního prostředku středověku – 
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těžká rytířská ochranná zbroj v porovnání se zbraněmi, které využívaly chemické 

energie, ztratila v boji smysl. (Brych, 2008) 

Se zavedením střelného prachu tedy začíná období velkého úsilí nejen o výrobu, ale 

také o postupné zdokonalování palných zbraní, na němž zanechalo stopy obrovské 

množství konstruktérů a vynálezců (Wilkinson, 1998). 

5.1.2 Sportovní pojetí střelby 

„Má – li být zbraň účinná, je potřeba ji ovládat, a k  tomu je nutné se cvičit. Odtud je již 

jen krůček ke střelbě prováděné za účelem porovnání, tedy k soutěži.“ (Brych, 1990, s. 

5) 

Střelba se ve své soutěžní (sportovní) podobě vyvinula podle mezinárodních pravidel ze 

střelby užitkové (bojové a lovecké), (URL2). Střelecké zápolení se brzy stalo 

významnou součástí společenského a kulturního života měst. Soutěže byly doprovázeny 

radovánkami a veselím. Bylo velkou ctí každého města soutěže pořádat, nebo se jich 

účastnit. (Brych, 1990) 

První dochovaný záznam o soutěži ve střelbě z palných zbraní pochází z roku 1471 ze 

Švýcarska (Brych, 2008). Dá se však předpokládat, že podobné střelecké závody se 

pořádaly po celé Evropě. 

Během takového závodu každý střelec používal svou zbraň, důležité bylo přesné 

nabíjení. Střílel se poměrně malý počet výstřelů a pravidla byla stanovena před každým 

závodem. Při slavnostech se střílelo do malovaných terčů, jejichž výroba byla 

nákladnou záležitostí (obr. 1). Terče byly malovány na objednávku, u nás je tvořil 

například Josef Mánes. Střílela se na ně jediná čestná rána. (Brych, 1990) 
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Obr. 1. Jeden z typických dobových terčů (Kirian, Brych, 1980) 

Střelecká činnost však nebyla jen zábavou, ale i nutností. V cechy se sdružovali 

uživatelé i výrobci zbraní. Vznikaly nejrůznější spolky a bratrstva, jejichž charakter byl 

zejména obranný. V 16. a 17. století se spolky uplatnily například v tureckých válkách. 

(Brych, 2008) 

Střelba jako sport v moderním slova smyslu vznikala ve druhé polovině devatenáctého 

století. Byla součástí programu již prvních novodobých olympijských her v Athénách 

v roce 1896, protože sám Pierre de Coubertin, iniciátor obnovení novodobých 

olympijských her, byl několikanásobným mistrem Francie ve střelbě z pistole. Střelci 

byli proto automaticky považováni za potenciální účastníky her. (Brych, 2008) 

„Sportovní střelba je tedy jediným technickým sportem, který má nárok na přízvisko 

„olympijský“ od vzniku moderních olympijských her v  roce 1896.“ (Brych, 2008, s. 5) 

Za první oficiální mistrovství světa jsou považovány velké mezinárodní závody 

uskutečněné v roce 1897 ve Francii. Od té doby byla mistrovství pořádána každoročně, 

až do roku 1933 (s výjimkou let první světové války). A právě při těchto významných 

sportovních setkáních byla často řešena otázka, a především úloha, budoucí 

mezinárodní federace (Brych, 2008).  
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5.1.3 Mezinárodní federace 

Dle Brycha (2008) byla první střelecká pravidla a řády známy sice již v 15. století 

(jednalo se především o pravidla týkající se střelby z kuše a luku), bylo však nutné 

dohodnout se a sjednotit či stanovit pravidla, která se týkala specifikace zbraní, terčů, 

vzdáleností, polohy ke střelbě, času určeného na střelbu, oděvu střelců a v neposlední 

řadě také organizace závodů. Každá země měla totiž svá pravidla pro střelbu (ta se 

mnohdy značně lišila od pravidel jiné země) a samozřejmě právě tato  svá pravidla 

prosazovala jako předlohu pro pravidla mezinárodní. 

Základní kámen k založení mezinárodní federace sportovní střelby (L´Union 

Internationale des Federations et Associations de Tir) byl položen 17. července 1907 

v Curychu. Zakládajícími státy byly: Argentina, Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, 

Rakousko, Řecko a Švýcarsko. Prvním prezidentem se stal Francouz Pierre Francois – 

Daniel Merillon. (Brych, 2008) 

Po vypuknutí světové války v srpnu 1914 byla federace na návrh Francie rozpuštěna. 

Z jednadvaceti členských zemí unie se totiž devět ocitlo ve válečném stavu. (Brych, 

2008) 

K obnovení činnosti došlo 20. ledna 1920, opět na popud P. F. – D. Merillona. Mezi 

zástupci ze 14 států nechyběli ani zástupci z nově vzniklého Československa. Unie byla 

obnovena pod názvem L´Union Internationale de Tir – zkratka UIT, prezidentem byl 

opět zvolen Merillon. (Brych, 1990) 

Od roku 1925 byl v čele UIT Jean Carnot rovněž z Francie. Po vypuknutí II. světové 

války byla činnost federace znovu zastavena a archiv byl převezen z Paříže do 

Stockholmu. V roce 1946 dochází ke znovuobnovení činnosti a třetím prezidentem UIT 

se stal Erik Carlsson ze Švédska. Nastává další rozvoj sportovního střelectví a rozšiřuje 

se počet členských zemí UIT. Vedle OH a MS se pořádají soutěže na kontinentech 

(první ME v roce 1955), jsou zavedeny samostatné soutěže žen, juniorů a juniorek. 

V roce 1960 byl prezidentem UIT zvolen dr. Kurt Hasler ze Švýcarska, tuto funkci 

vykonával až do roku 1976. Dalším prezidentem v pořadí se stal roku 1976 Georges A. 

Vichos z Řecka, který byl výborným střelcem z pistole (na MS v roce 1935 získal 

bronzovou medaili v rychlopalbě). (URL3)  
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15. července 1998 se v Barceloně uskutečnilo zasedání, na kterém se rozhodlo o 

používání anglického názvu federace – International Shooting Sport Federation, ve 

zkratce ISSF (Brych, 2008).  

V současnosti stojí v čele ISSF Olegario Vasques Raňa z Mexika, který byl do své 

funkce zvolen v roce 1980. 

ISSF patří k nejpočetnějším federacím (v roce 1958 sdružovala 66 zemí, v roce 1977 to 

již bylo 129 národních asociací z 98 zemí). V září 2001 bylo dle materiálů ISSF ve 

federaci registrováno 158 zemí. Sídlo ISSF je v Mnichově. (URL3) 

Dle Regulations and Rules (2000) Mezinárodní olympijský výbor formálně uznává 

Mezinárodní federaci sportovní střelby jako jediný kontrolní orgán, který má 

kompetence pořádat soutěže ve střeleckých sportech na mezinárodní a celosvětové 

úrovni. 

Moderní historie sportovní střelby je tedy představována vývojem pravidel jednotlivých 

střeleckých disciplín, vývojem evropských, světových a olympijských rekordů a rovněž 

národních rekordů jednotlivých zemí, vývojem organizační struktury střeleckých 

institucí a stále rostoucím vývojem mezinárodních styků na střeleckém poli (Lugs, 

1973). 

5.1.4 Historie nejúspěšnějšího sportu 

5.1.4.1 Sportovní střelba v ČSR – do roku 1993 

(Felt, Janoušek, Brych, 2003) 

V České republice je střelba považována za nejúspěšnější sportovní odvětví posledních 

let. Historie úspěchů se začala psát už po druhé světové válce. Do té doby byla 

nejvýraznějším úspěchem stříbrná medaile v rychlopalbě, kterou si v roce 1935 dovezl 

František Pokorný z mistrovství světa v Římě.  

První poválečnou trofejí z velké mezinárodní soutěže bylo stříbro Otakara Hořínka 

v libovolné malorážce 60 ran vleže, které si dovezl v roce 1956 z OH konaných 

v australském Melbourne. Jako první českoslovenští mistři světa se zapsali do historie 

československého střelectví Vladimír Kudrna, Václav Trojan, Karel Mucha a František 

Maxa ve velkorážní pistoli v roce 1958 v Moskvě. Našimi prvními mistry Evropy se 

stali v roce 1959 v Miláně Vladimír Kudrna a Jiří Hrneček, a to v rychlopalné pistoli.  
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Do roku 1993 československá střelecká reprezentace vybojovala na OH čtyři zlaté, tři 

stříbrné a dvě bronzové medaile. Z mistrovství světa pak má pozoruhodnou bilanci 21 – 

22 – 24 a z mistrovství Evropy 82 – 99 – 89 medailí. Za těmito úspěchy stojí z více než 

devadesáti procent střelci ze současné České republiky. Je to skutečně úspěch 

nebývalých rozměrů, jakým se nemohou pochlubit ani země mnohem větší a střelecky 

vyspělejší.         

5.1.4.2 Sportovní střelba v ČR – od roku 1993 

Od roku 1993 do konce roku 2002 získali čeští reprezentanti tři olympijské medaile – 

Petr Málek stříbro ve skeetu v Sydney 2000; tam si rovněž bronzovou medaili vystřílel 

také Martin Tenk v libovolné pistoli. Již v roce 1996 v Atlantě stál na bronzovém 

stupínku Miroslav Januš po finále ve střelbě na běžící terč. Na světových šampionátech 

získali v tomto období čeští střelci 18 zlatých, 19 stříbrných a 15 bronzových medailí; 

na mistrovstvích Evropy si vybojovali 50 zlatých, 46 stříbrných a 66  bronzových 

medailí. Ze závodů Světového poháru se čeští střelci pyšní bilancí 21 – 31 – 32. 

Devětkrát se podíleli či spolupodíleli na tvorbě světových rekordů. Tyto pozoruhodné 

úspěchy však nespadly z nebe. Stejně jako v ostatních sportech, i ve sportovní střelbě 

platí, že k dosažení úspěchů a výborných výsledků nestačí pouze talent, ale rovněž i 

důsledná a náročná tréninková práce. Vrcholný výkon je totiž výsledkem 10% talentu a 

90% tréninkové práce. (Felt, Janoušek, Brych, 2003)  

Je to výsledek práce nejen sportovců, ale rovněž práce trenérů, rozhodčích a dalších 

funkcionářů, kteří věnují svému oblíbenému sportu mnoho úsilí a hodin práce. Práce 

především s mládeží, protože stejně jako v jiných sportech je příprava sportovního 

střelce dlouhodobou záležitostí. (Brych, 2008)  

O mezinárodním věhlasu české sportovní střelby svědčí také fakt, že její zástupci 

zastávali čestné funkce v mezinárodních orgánech světové i evropské střelecké unie. 

Dlouhá léta působil v komisích rozhodčích Bohdan Klimeš, v evropské puškové pak 

např. Jaroslav Pekař. (Felt, Janoušek, Brych, 2003) 

5.2 Zbraně 

5.2.1 Zbraně podle zákona o zbraních 

„Podle zákona o zbraních a střelivu jsou za palné zbraně považována zařízení, u nichž 

je střela vymetena z hlavně pomocí hnací náplně. Ve smyslu ustanovení zákona mohou 

být určeny k útoku, obraně, sportu, lovu nebo hře. Popisu odpovídají přenosná zařízení 



 

24 
 

určená k odpalování nábojů. Za zbraně zákon však považuje i takové předměty, které 

mohou díky své povaze způsobit bodná, úderná nebo sečná zranění.“  (Lexikon zbraně, 

2003, s. 383) 

5.2.2 Zbraně obecně 

„Obvykle používaná definice říká, že zbraň je nástroj, předmět  či dokonce celé zařízení, 

které je přizpůsobeno k vyvolání ranivého účinku na živý organismus nebo k  ničení 

objektů. Podle toho, jak zbraně působí na živou sílu, rozdělují se na zbraně střelné, 

chladné a úderné.“ (Faktor, 1995, s. 9) 

Tupým úderem na živý objekt působí úderné zbraně. Úder je prováděn částí zbraně, 

která bývá spojena s náležitou rukojetí. Účinek chladných zbraní je dán bodem či sekem 

naostřené čepele, která je do rukojeti buď vsazena, nebo je nasazena na tyč či topůrko. 

Střelné zbraně využívají k rozrušení vzdáleného cíle dopadové energie střely vypuzené 

ze zbraně. (Faktor, 1995) 

5.2.3 Rozdělení střelných zbraní 

5.2.3.1 Podle zdroje energie použitého k vypuzení projektilu 

(Faktor, 1995) 

Střelné zbraně se podle zdroje energie použitého k vypuzení projektilu dělí na palné, 

plynové a mechanické. K úplnému pochopení, na jakém principu pracují zbraně 

plynové, je vhodné uvést i principy vypuzení projektilu zbraní palných a mechanických.  

 Mechanické zbraně 

Z mechanických zbraní je střela vymrštěna buď povolením napnutého pružného prvku, 

kterým je pružné lučiště luku či kuše, ocelová pružina, zkrucovaný provazec u praků, 

anebo působením odstředivé síly vyvolané otáčením výmetného prvku, např. u ručního 

praku. 

 Palné zbraně 

U palných zbraní je zdrojem pro vypuzení střely chemická energie obsažená 

ve střelivině (střelném prachu), hořením střeliviny se energie expandujících plynů mění 

v hlavni na pohybovou energii střely. 
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 Plynové zbraně 

Vypuzení střely u plynových zbraní zajišťuje stlačený plyn. Stlačeným plynem je 

atmosférický vzduch či jiný plyn, většinou oxid uhličitý (CO2), který je ve zkapalněném 

stavu uložen v ocelových bombičkách spojených se zbraní. Podle dosud platné 

názvoslovné normy se vzduchové zbraně dělí podle druhu plynu a způsobu jeho stlačení 

na vzduchovky, větrovky a plynovky. Pro účely této práce je využito následující dělení 

dle Faktora (1995): 

- foukačky, 

- větrovky, 

- vzduchovky, 

- zbraně na oxid uhličitý,  

- lehkoplynné zbraně.  

U foukaček je střela vymetena z trubice vzduchem z plic. Je- li vzduch předem stlačen 

v tlakové nádobě pomocí hustilky, jedná se o větrovku.  Ve vzduchovkách je vzduch 

stlačen pístem hnaným pružinou v okamžiku výstřelu. Lehkoplynné zbraně jsou zbraně 

založené na využití lehkých plynů, u plynovek je pak oxid uhličitý vypouštěn 

z bombiček do vývrtu hlavně.  

Tohoto principu, ve kterém je hnacím médiem střely oxid uhličitý (CO2), se využívá 

např. u našich zbraní TAU 5, TAU 6, TAU 7 a TAU 100 (Brych, 1990).  

Existuje i přechodná varianta řešení - zbraně, ve kterých je vzduch předkomprimován 

ve vzduchovém válci pístem a vypouští se v okamžiku výstřelu jehlovým ventilem 

(Brych, 1990). 

Při této příležitosti je vhodné poznamenat, že pojem plynové zbraně byl kdysi zaveden 

československou názvoslovnou normou. Nyní se pod tímto termínem rozumějí spíše 

poplašné zbraně – pistole a revolvery, které umožňují střílet nábojkami obsahujícími 

dráždivou náplň. (Faktor, 1995)  

5.2.3.2 Podle způsobu nabíjení 

Střelné zbraně se dělí také podle způsobu nabíjení. Z tohoto hlediska se rozlišují zbraně 

jednoranné, opakovací, samonabíjecí a samočinné.  
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Jednoranné zbraně je nutné po každém výstřelu znovu nabít a vložit nový náboj. Za 

zbraně opakovací se označují ty zbraně, které střelec nabíjí vždy znovu, ale ze 

zásobníku, který je součástí zbraně. Samonabíjecí zbraně  se nabíjí samočinně ze 

zásobníku po každém výstřelu, samočinné zbraně umožňují střelbu dávkou. (Brych, 

2008) 

5.2.3.3 Podle účelu 

Zbraně se dále člení podle účelu, ke kterému jsou určeny, na civilní a vojenské. Civilní 

zbraně se dále dělí na sportovní, lovecké a obranné. (Faktor, 1995) 

Zbraně, které jsou určené ke sportovní střelbě, musí splňovat určité požadavky. Střelba 

z nich musí být přesná. Důležitá je rovněž cenová dostupnost a levný provoz, aby byla 

tato záliba dostupná nejširším vrstvám obyvatel. Velmi důležitým požadavkem je 

bezpečnost střelby, při které nejsou nutná žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Ke 

sportovní střelbě se používají především malorážky nebo vzduchovky (obr. 2).  

(Valníček, 1957) 

V programu ISSF jsou rovněž velkorážové puškové disciplíny, které se střílí na 

vzdálenost 300 m a na terč 100/60. 

 

 

Obr. 2. Nákres pušky (Valníček, 1957) 

5.2.3.4 Podle způsobu ovládání a možnosti přenášení 

Faktor (1995) dále uvádí dělení střelných zbraní podle způsobu ovládání a možnosti 

přenášení na ruční a lafetované. S ručními střelnými zbraněmi může manipulovat jediná 

osoba, zatímco lafetované zbraně musí být vzhledem ke své hmotnosti a rozměrům 

umístěny na zvláštním podstavci – lafetě. Lafetovanou zbraň také většinou obsluhuje 

více lidí.  
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Ruční střelné zbraně mohou být ovládány jednou rukou  - krátké zbraně, nebo oběma 

rukama – dlouhé zbraně. Ke krátkým zbraním patří především pistole a revolvery. 

Dlouhé zbraně, například pušky, jsou vybaveny pažbou, která se zakládá do ramene a 

k líci střelce. Toto dělení ručních zbraní nebere v úvahu techniku střelby z krátkých 

zbraní oběma rukama ze dvou důvodů. Jednak proto, že k tomu tyto zbraně nebyly při 

svém vzniku určeny, a jednak proto, že pravidla ISSF považují tento způsob střelby 

sportovních disciplín za nepřípustný. (Brych, 2008) 

5.3 Vzduchové zbraně 
„Vývoj zbraní je odrazem lidské kultury a civilizace, který v  každé době našel své 

uplatnění v oblasti lovu.“ (Lexikon zbraně, 2003, s. 383) 

5.3.1 Foukačky 

5.3.1.1 Vzduch jako střelivina 

Dlouho před vynalezením střelného prachu sloužil jako střelivina vzduch. Užívaly a 

užívají jej i některé nejnižší řády živočichů, například v malajských vodách žijící ryba, 

která se nazývá prskavec – lučištník (obr. 3). Tato ryba používá jako střeliviny 

k sestřelování hmyzu vzduch a jako střely kapky vody. Dovede svou střelou prudce 

zasáhnout hmyz, jenž sedí až metr nad hladinou. Způsob, jakým prskavec hmyz 

zasáhne, je považován za první a nejprimitivnější prototyp střelné zbraně. (Valníček, 

1957) 
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Obr. 3. Prskavec – lučištník virtuosně sestřeluje hmyz, jako střeliviny používá vzduchu, 

jako střely kapky vody (Valníček, 1957) 

Dokonalejší zbraní, která užívá jako střelivinu vzduch, je tzv. foukačka – trubice, z níž 

je střela vymetena vzduchem z plic (obr. 4). V tomto případě tedy plíce zastávají funkci 

tlakové nádoby - jsou zásobníkem vzduchu. K vypuzení vzduchu z plic a k jejich 

naplnění dochází pohybem svalovité bránice a díky pružnosti stěn hrudníku. Při 

nádechu klesá bránice do dutiny břišní, při výdechu naopak bránice vystupuje do dutiny 

hrudní. Pracuje tedy jako píst se zdvihem cca 10 cm. (Faktor, 1995)  

Valníček (1957) uvádí, že podstatnou část této lovecké zbraně tvoří dřevěná trubice, ze 

které se vyfukují šipky (někdy s otrávenými hroty) nebo hliněné kuličky. Tyto foukačky 

využívají snad všechny primitivní kmeny v Jižní Americe, v Indonesii a ve střední 

Americe. Jednotlivé druhy foukaček, používané kmeny na různých kontinentech, se od 

sebe mnohdy značně liší. Například v Jižní Americe se užívají foukačky „servatana“. 

Servatana je vyrobená z kmene palmy Arecicea; odstraněním duše z kmenu vznikne 2 – 

3 m dlouhá trubice, do níž se vloží hladká trubka ze stvolu rostliny Arund inaria 

Schomburgkii Beuth, která  má vnitřní povrch hladký jako sklo a světlost 10 – 14 mm. 

Zadní konec je opatřen náústkem, vyrobeným buď z ořechového dřeva, nebo z tykve, 

což umožňuje snadnější foukání. Celá trubice je ovinuta palmovým lýkem. Tato 

foukačka má však i mířidla: muškou je samo ústí, jako hledí se používá kosti nebo zubu, 

připevněného lýkem.  

Střelou do servatany je řapík palmového listu s ostrou špičkou, kterou domorodci 

natírají jedem (součástí šípových jedů je např. kurare - směs prudce jedovatých 

rostlinných alkaloidů, hadí jed či jed škorpionů). Šipka je dlouhá 30 – 45 cm a na 

zadním konci je obalena rostlinným chmýřím, které má plnit funkci těsnění. (Faktor, 

1995) 
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Obr. 4. Indiánská foukačka (Valníček, 1957): 

a) – celkový pohled na foukačku „Servatana“; 

b) – šipka ve stejném měřítku jako foukačka; 

c) – ústní konec foukačky zvětšený; 

d) – zvětšená šipka 

Dalším typem foukačky je např. foukačka zvaná „Sumpitan“, kterou střílejí obyvatelé 

Malajska, Sumatry a Bornea. Tyto foukačky se vrtají z plného kmínku dřeva či 

bambusu a jejich trubice jsou dlouhé 175 – 225 cm. Náústky jsou tvořeny kroužky 

z želvoviny, hledí je zhotoveno z drátů a u ústí bývá připevněn hrot kopí (pro případ 

využití sumpitanu jako bodné zbraně). Střely sumpitanů mívají někdy i zpětné háčky. 

(Faktor, 1995) 

Foukaček se dříve užívalo také v Japonsku, dokonce prý patřily do výzbroje tajemných 

ninjů. Japonské foukačky měly zadní konec šipky utěsněný papírovým kornoutkem, 

některé šipky byly vybaveny železnými kopinatými hroty. (Faktor, 1995)  

Foukačky se však objevují i v západoevropských a jihoevropských rukopisech, 

pocházejících ze 14. a 15. století. Tehdy sloužily jako lovecká zbraň na ptáky a králíky.  

V 18. a 19. století vyráběly foukačky (střílející šipky či broky) různé anglické firmy. 

Tyto foukačky byly určeny jednak pro střelecký výcvik, a jednak pro lov králíků, 

holubů a vran. (Provazník, 1985) 

V současnosti foukačky využívají např. pastýři ve Střední Americe, kteří s jejich 

pomocí udržují pořádek ve stádech. Tyto pastýřské foukačky jsou dlouhé asi 1,5 m a 

vystřelují se z nich hliněné kuličky (Valníček, 1957). 
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5.3.1.2 Od foukaček k větrovkám 

Princip střelby z foukaček vzbudil zájem i u kulturnějších národů, které využily 

vlastních vyspělejších technik k výrobě dokonalejších zbraní. Protože funkce jejich 

mechanismu nebyla závislá jen na obsahu vzduchu v plicích a na napětí hrudních svalů, 

byla účinnost těchto zbraní mnohem větší. (Valníček, 1957) 

Brych (1990) uvádí, že k výrobě zbraní, které jako hnací médium střely využívaly 

vzduch, vedl jednak rozvoj poznání v oblasti fyzikálních zákonů, a jednak pokrok 

v technologii.  

První mechanické vzduchovkové zbraně byly zkonstruovány kolem roku 1560, tedy 

v období prvého rozkvětu palných zbraní. Je však velmi pravděpodobné, že byly 

vynalezeny už dříve. (Valníček, 1957) 

5.3.2 Větrovky 

Větrovka pracuje se stlačeným vzduchem, který se před střelbou pomocí zvláštního 

čerpadla (hustilky) nahustí do tlakové komory. V okamžiku výstřelu se vzduch vypouští 

a působením jeho tlaku dochází k vypuzení střely z komory vývrtem hlavně. Čím více 

vzduchu se do nádrže napumpuje, tím většího účinku se dosáhne. Do nádrže se však 

nikdy nenahustí tolik vzduchu, aby se výkon vyrovnal práci střelného prachu. 

(Valníček, 1957) 

5.3.2.1 Konstrukční principy 

(Faktor, 1995) 

Při každém zdvihu hustilky se tlak vzduchu v tlakové komoře zvýší podle vztahu: 

pn = b ( 1 + V/ R) 

kde pn …tlak vzduchu v tlakové komoře po n-tém zdvihu hustilky   

 b  …atmosférický tlak         

 n  …počet zdvihů hustilky        

 V  …objem válce         

 R  …objem tlakové komory větrovky   

Dosažitelné stlačení vzduchu je omezeno existencí tzv. škodlivého prostoru, to je 

objemu vymezeného zpětným ventilem hustilky. Označíme – li velikost škodlivého 

prostoru jako W, potom dosažitelný tlak p´ je dán vzorcem: 

p´= b [(V +W)/ W] 
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Vyvoditelný tlak v tlakové komoře může být limitován schopností střelce „utáhnout“ 

hustilku nebo odolností tlakové nádoby proti roztržení. Z těchto důvodů jsou moderní 

větrovky vybavovány pojistným ventilem či měřičem tlaku. Tlakoměr je rovněž 

používán u narkotizačních plynovek, které slouží k imobilizaci zvěře, kde zastává 

funkci regulace dostřelu prostřednictvím změny tlaku v tlakové komoře.  

Tlakováním vzniká teplo, které představuje ztrátu energie, a tím dochází k poklesu 

účinnosti větrovky. Tlak plynu v komoře a počáteční rychlost střely rostou přímo 

úměrně s počtem zdvihů hustilky.  

Následující tabulky uvádí závislost počáteční rychlosti střely Diabolo ráže 4,5 mm na 

počtu zdvihů hustilky (tab. 1, tab. 2, tab. 3).  

Tab. 1. Závislost počáteční rychlosti střely na počtu zdvihů hustilky – starší americké 

větrovky (Faktor, 1995) 

Počet 

zdvihů 

hustilky 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

12 

Počáteční 

rychlost 

[m.s-1]    

 

- 

 

122 

 

- 

 

155 

 

- 

 

188 

 

- 

 

215 

 

 

- 

 

228 

 

234 

 

Tab. 2. Závislost počáteční rychlosti střely na počtu zdvihů hustilky – větrovka Daisy 

(1975), (Faktor 1995) 

Počet 

zdvihů 

hustilky 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

12 

Počáteční 

rychlost 

[m.s-1]    

 

79 

 

113 

 

135 

 

151 

 

164 

 

175 

 

183 

 

190 

 

 

195 

 

198 

 

234 
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Tab. 3. Závislost počáteční rychlosti střely na počtu zdvihů hustilky – japonská větrovka 

Sharpinnova (1981), (Faktor, 1995) 

 

Podle velikosti objemu tlakové komory se větrovky dělí na velkoobjemové a 

maloobjemové. Velkoobjemová komora starých evropských větrovek se sice dlouho 

plnila, ale umožňovala vystřelit několik ran za sebou (větrovky opakovačky). Každá 

další taková rána však měla nižší počáteční rychlost, protože po každém výstřelu 

docházelo k poklesu tlaku v komoře. To se nepříznivě odrazilo v rozptylu, ve snižujícím 

se dostřelu a také klesající průbojnosti. Soudobé větrovky amerických firem Sheridan, 

Crossman, Kessler a Daisy jsou jednoranové a disponují maloobjemovou komorou, 

takže veškeré množství vzduchu je využito na jeden výstřel.  

5.3.2.2 Historický vývoj 

Dle Faktora (1995) vynález větrovky souvisí s pokusy fyzika Otto Guericka (1602 – 

1686), který vynalezl vývěvu a svým veřejným pokusem v německém Magdeburgu 

prokázal pomocí tzv. magdeburgských polokoulí existenci vakua. Tento fyzik 

zkonstruoval zřejmě i první pneumatické dělo, které fungovalo na principu větrovky 

(obr. 5).  

Hlavní část tvořila kovová tlaková nádoba, která byla umístěna na dřevěném podstavci. 

Tlaková nádoba byla spojena s hlavní pomocí ventilu (neznámé konstrukce) a trubky, 

která sloužila pro přívod stlačeného vzduchu. V nádobě bylo nutné vytvořit potřebný 

tlak vzduchu, který by se otevřením ventilu přepustil do vývrtu hlavně, odkud by vymetl 

nabitou střelu. Požadovaného bylo dosaženo pomocí vhodného zařízení – nejspíše 

hustilky. O tomto děle nejsou dochovány žádné další informace a ani není jasné, zda 

bylo toto první pneumatické dělo někdy použito. (Faktor, 1995)  

Počet 

zdvihů 

hustilky 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

12 

Počáteční 

rychlost 

[m.s-1] 

 

104 

 

- 

 

176 

 

- 

 

215 

 

- 

 

- 

 

257 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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Obr. 5. Pneumatické dělo Otto Guericka (Faktor, 1995) 

Stlačováním vzduchu se však tehdy nezabýval jen Guericke. Díky druhému vydání 

knihy Davida Rivaulta de Flurance Základy dělostřelby z roku 1608 je zachován popis 

větrovky, kterou sestrojil jistý Francouz jménem Maxim Bourgeois. Zkonstruoval ji 

začátkem 17. století pro krále Jindřicha IV.  (Faktor, 1995) 

Zatímco v Guerickově pneumatickém děle byla tlaková nádoba umístěna na dřevěném 

podstavci a stlačený vzduch byl do ní přiváděn pomocí trubky, u této větrovky byl 

vzduch stlačován v nádobě, která byla umístěna v zadní části hlavně (Faktor, 1995). 

Pozoruhodnou informací je údaj o doletu olověných kulovitých střel či kovových šipek 

zasazených do dřevěných válečků, které tato pneumatická arkebuza vystřelovala - dle 

Valníčka (1957) činil přes 400 kroků. Bourgeois tímto vynálezem zahájil zlatý věk 

větrovek (na rozdíl od vzduchovek!).  

Dalším dochovaným záznamem o vývoji větrovek je p ísemný doklad z roku 1625, který 

popisuje větrovku italského původu, s níž byl „sestřelen vrabec z velmi vysokého 

stromu“. Nejstarší větrovky, které se nám dochovaly, pocházejí z let 1644 a 1645. Jejich 

tlakové nádoby jsou položeny kolem hlavně. Stejným způsobem byly konstruovány i 

větrovky z druhé poloviny 17. století – jejich hlaveň byla obklopena tlakovými 

nádobami po celé své délce. Dlouhé zbraně měly hustilku většinou uloženou v pažbě, 

pistole – větrovky měly hustilku jako samostatný díl, který se při huštění připevňoval 

zpravidla k rukojeti pistole. (Faktor, 1995) 

„Hustilka se musela našroubovat na konec pažby a střelec přišlápl její držadlo k zemi. 

Větrovku držel za hlaveň a pohyboval celou zbraní nahoru a dolů.“ (Faktor, 1995, s. 

68) 
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Střelec při tlakování využíval nejen síly paží, ale i celého těla, aby překonal odpor 

hustilky, který se v průběhu huštění stále zvětšoval (obr. 6), (Faktor, 1995). 

 

Obr. 6. Plnění odnímatelné tlakové nádoby větrovky hustilkou (Faktor, 1995) 

Tehdejší střelci věděli, že není vhodné plnit tlakovou nádobu příliš brzy před samotným 

provedením střelby – nádoba by ztratila tlak a ke střelbě by se nedala použít. I přes tuto 

skutečnost a poměrně složitou manipulaci byly větrovky v 17. i 18. století poměrně 

rozšířenou loveckou zbraní. (Faktor, 1995) 

I když se větrovky s tlakovou nádobou kolem hlavně vyráběly ještě v 18. století, pokrok 

ve vývoji větrovek byl reprezentován objevem dvou nových systémů. První systém 

představovala tlaková nádoba v podobě kovové koule, která byla přišroubovaná k zadní 

části hlavně. Tento systém vznikl koncem 17. století a udržel se až do první poloviny 

19. století. (Faktor, 1995) 

Větrovky tohoto typu měly pod hlavní našroubovanou měděnou nebo mosaznou nádrž 

kulovitého tvaru – recipient, střelci jí říkali „flaška“ (obr. 7). Na pravé straně pušky byl 

ventilový zámek; při spouštění se na chvilku otevřel jehlový ventil a vpustil část 

vzduchu do hlavně. (Lugs, 1973) 

U moderních zbraní pro terčovou střelbu existuje (a je pravidly povolena) opěrka pro 

střelbu vstoje, která je pozůstatkem tohoto vybavení pušek.  
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Obr. 7. Jedny z nejstarších větrovek měly pod hlavní našroubovanou měděnou nebo 

mosaznou nádrž kulovitého tvaru (Lugs, 1973) 

 Druhý systém, který se začal používat počátkem 18. století, byl charakteristický 

tlakovou nádobou zabudovanou v dřevěné pažbě. Dřevěná pažba byla v průběhu století 

nahrazena odšroubovatelnou kovovou pažbou, která sloužila i jako tlaková nádoba. 

Dalším progresivním znakem ve vývoji větrovek bylo potažení pažby kůží nebo látkou. 

Potažená pažba střelce nestudila a hlavně tepelně izolovala stlačený vzduch od okolního 

prostředí. V chladném prostředí totiž docházelo k poklesu tlaku v nádobě, za horka tlak 

zase stoupal, a to někdy do té míry, že pažba nevydržela zvýšené namáhání a praskla.  

Obdobný systém se objevil i u pistolí – větrovek, a to v podobě duté a odnímatelné 

rukojeti, která rovněž sloužila jako tlaková nádoba. Tato koncepce přetrvala až do 19. 

století. (Faktor, 1995) 

Jednotlivé koncepce větrovek se od sebe lišily počtem ventilů, který byl dán umístěním 

tlakové nádoby. Dva ventily (sací a výpustný) měly tlakové nádoby rozložené podél 

hlavně a rovněž tlakové nádoby umístěné v dřevěné pažbě. Sací ventil zajišťuje přívod 

vzduchu a ventil výpustný vede vzduch stisknutím spouště do vývrtu hlavně. Systémy 

s odšroubovatelnou kulovitou nádobou nebo s odnímatelnou kovovou pažbou, jež plnila 

funkci tlakové nádoby, mají naopak pouze jeden ventil, který je současně sacím i 

výpustným. (Faktor, 1995) 

 Girardoniho větrovka 

Dle Valníčka (1957) byla nejpozoruhodnější větrovkou opakovací větrovka zvaná 

„Repetierwindbüchse M 1780“, kterou zkonstruoval rakouský vynálezce G. Girardoni a 

která byla zavedena roku 1780 v poměrně značném počtu v rakouské armádě.  
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Girardoniho větrovka měla ráži 13 mm, její hlaveň byla vzadu uzamčena mosaznou 

ventilovou komorou se zámkem a spouští. Součástí větrovky byl kohoutek, který sloužil 

k otevření ventilu a k připouštění vzduchu. Na komoru se našroubovávalo hlaviště  

pažby, které mělo tvar láhve, bylo zhotoveno z oceli a pošité silnou telecí kůží. Do 

hlaviště se stlačoval vzduch hustilkou. Při šroubování hlaviště na ventilovou komoru se 

automaticky otevřel kanálek, který spojoval nádrž s ventilovou komorou. Vedle komory 

se nacházel zásobník. Nabíjelo se posunutím šoupátka, zbraň byla připravena k výstřelu 

po natažení kohoutku. Po spuštění nataženého kohoutku se jeho úder přenesl na ventil, 

tím došlo k otevření ventilu, část vzduchové náplně pak vnikla do nábojní komory a 

vyfoukla střelu. Zásoba vzduchu v hlavišti teoreticky stačila na 40 ran, ale k výměně 

nádrže docházelo již po 20 ranách. (Valníček, 1957) 

Faktor (1995) uvádí, že tato větrovka byla zpočátku přidělována čtyřem mužům z roty, 

kteří ji měli využít k plnění zvláštních úkolů. Později, v roce 1790, jí byl vybaven celý 

oddíl o 1313 mužích. Každý střelec měl zásobu 60 střel a alespoň jednu vzduchem 

naplněnou pažbu. Každá rota měla k dispozici dvě hustilky. 

Zacházení s větrovkami bylo velmi jednoduché, byly také neobyčejně účinné, měly 

větší přesnost i dostřel než běžná armádní ručnice, střílely bezhlučně a bez kouře 

(neprozradily tak stanoviště střelce), takže tenkrát byly opravdu moderní zbraní (Brych, 

1990). Z tohoto důvodu také Napoleon I. nařídil, aby byl zastřelen nebo oběšen každý, 

kdo s touto zbraní bude dopaden.       

Navzdory všem pozitivům byly větrovky v roce 1815 z rakouské armády vyřazeny.  

Důvodem byla náročná údržba, ale také dražší výroba a poměrně malá trvanlivost těchto 

zbraní. (Faktor, 1995)  

Po větším počtu ran totiž vypouštěcí ventil netěsnil a také balistické vlastnosti těchto 

větrovek se měnily podle objemu stlačeného vzduchu v láhvi. Hrozilo také nebezpečí, 

že se láhev při přetlakování roztrhne. (Brych, 1990)  

„Neboť nebezpečí větrovek záleží v  tom, že při čerpání vzduchu se pevnosť lahvice 

přeceňuje, takže tato přílišným vnitřním tlakem stlačeného vzduchu se roztrhne a svými 

střepy neštěstí způsobí. Totéž se však může státi, byla-li naplněná lahvice přinesena ze 

zimy do vytopeného pokoje aneb vystavena slunečním paprskům, takže vzduch v  lahvici 

stlačený ohřátím ještě většího napjetí nabývá.“ (Brandejs, 1894, s. 100) 
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Faktor (1995) uvádí, že právě vyřazení větrovek z armády znamenalo konec éry těchto 

zbraní v lovecké praxi, i když údajně byly využívány ještě počátkem 20. století lesním 

personálem. Koncem 19. století větrovka nalezla částečné uplatnění v podobě pušek 

zamontovaných do vycházkových holí, které měly sloužit k osobní obraně (tlaková 

nádoba byla umístěna přímo v holi a zásoba vzduchu stačila na jediný výstřel). 

Faktor (1995) dále uvádí, že větrovka byla ze sportovní a zábavní střelby vytlačena 

v 19. století vzduchovkou. Současné moderní větrovky, které spotřebovávají zásobu 

vzduchu na jeden výstřel, se vyvinuly z větrovek, které byly zkonstruovány ve druhé 

polovině 19. století a byly charakteristické tlakovou nádobou umístěnou pod hlavní a 

zabudovanou hustilkou. 

Nový směr vývoje střelných zbraní byl ovlivněn vynálezem bezdýmného prachu v 90. 

letech, kterému stlačený vzduch nemohl konkurovat. Další využívání pneumatických 

zbraní si vyžádala až I. světová válka, kdy bylo zapotřebí bezhlučně střílejících zbraní – 

vznikají tzv. pneumatické granátomety. (Valníček, 1957) 

5.3.3 Pneumatická děla a vrhače granátů 

(Faktor, 1995) 

Jak pneumatická děla, tak ani pneumatické vrhače granátů se dnes již nevyužívají. Dalo 

by se říct, že ve své podstatě se jedná o větrovky, pouze s tím rozdílem, že větrovky 

jsou zbraněmi ručními.  

5.3.3.1 Historický vývoj 

První pneumatický kanon s dlouhou hlavní byl navržen inženýrem Meffordem v roce 

1883. Později podle jeho návrhu zkonstruoval inženýr Zelinski kanon ráže 203 mm 

s délkou hlavně 18 m. Hlaveň se nabíjela zezadu, a aby nedocházelo ke korozi, byl její 

vývrt opatřen mosaznou duší. Tlaková nádoba disponovala objemem 4 m3, s hlavní byla 

spojena trubkou. Množství vzduchu, které mělo být přepuštěno z tlakové nádoby do 

vývrtu hlavně, se korigovalo pákou podle požadovaného dostřelu. Jakmile střela vylétla 

z hlavně, samočinný ventil uzavřel přívod vzduchu z tlakové nádoby. 

Střely kanonu Zelinského měly hmotnost 63 kg, hmotnost trhaviny byla 45 kg, 

hmotnost ocelové hlavně byla 2 tuny, lafeta děla vážila 17 tun. Střela z těchto děl 

dosáhla úctyhodné vzdálenosti 3700 m.  
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Kolem roku 1880 byl součástí dělostřelecké výzbroje stále jen černý prach, a protože 

výkon pneumatických děl s ním byl srovnatelný, děla pořád nacházela uplatnění. 

Jakmile však dělostřelectvo začalo využívat výkonnějšího bezdýmného prachu, 

pneumatická děla ustupují do pozadí.  

Pneumatické granátomety se znovu objevují až v I. světové válce, kdy bylo zapotřebí 

zbraní, které vystřelovaly ruční či puškové granáty do nepřátelských zákopů. Zdrojem 

energie pro vypuzení střel byla stlačená pružina, střelný prach, ale také stlačený vzduch. 

Ve francouzské armádě byl zaveden Brandtův vrhač vzor 1915 a 1916, který vystřeloval 

speciální granáty kapkovitého tvaru (obr. 8). Dostřel se upravoval změnou tlaku 

stlačeného vzduchu obsaženého v ocelové láhvi. 

Rakouská armáda používala Gergavičův granátomet vzor 17, který rovněž pracoval se 

stlačeným vzduchem.  

Ukončení I. světové války znamenalo i konec využívání pneumatických děl 

v pozemním válečnictví. Ve II. světové válce byla pneumaticky vystřelována jen 

torpéda, v pozemním boji byl vzduch zcela vytlačen střelným prachem. (Valníček, 

1957) 

 

 

Obr. 8. Pneumatický vrhač granátů Brandt vzor 1916, používaný francouzskou 

armádou v I. světové válce (Faktor, 1995) 
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5.3.4  Vzduchovky 

Dle Brycha (1990) dochází k renesanci vzduchových zbraní až po první světové válce. 

Válečný konflikt, který byl spojený s obrovskými ztrátami lidských životů, zapříčinil, 

že jediné zbraně, které byly po válce tolerovány, byly právě vzduchovky. 

Kromě pušek, které byly určené pro zábavnou střelbu na krátké vzdálenosti, se začalo 

používat vzduchovek pro základní branný výcvik či v některých případech i pro 

počáteční fáze výcviku v armádě. S jejich využitím se měli střelci začátečníci naučit 

základním úkonům, tj. poloze ke střelbě, míření, dýchání a spouštění. Nebylo tak 

důležité naučit se zasahovat cíl, protože na výcvik střelby ze vzduchovky navazoval 

výcvik střelby vojenskou puškou. (Brych, 1990) 

Pro tyto účely byla Českou zbrojovkou vyrobena výcviková vzduchovka vz. 35  

(sestrojil ji František Myška), která je konstruována pro kulaté broky (nikoliv pro 

diabolky!), v Německu to byly např. vzduchovky Geco. Před druhou světovou válkou se 

touto vzduchovkou střílely závody žactva a dorostu (střílelo se vleže, 10 ran na 10 

metrů, terč 12 x 4,8). Zmodernizovanou verzí vzduchovky vz. 35 byla vzduchovka vz. 

47, která se používala i v začátcích sportovní střelby ve Svazarmu. (Brych, 1990) 

Svou konstrukcí se tato vzduchovka podobala armádní pušce, dokonce se na ni mohl 

nasadit bodák. I přestože se na některých školách používala i později, nebyla úplně tou 

nejvhodnější zbraní pro výcvik, protože jednak není dostatečně přesná a navíc její 

natažení bylo zejména pro dívky vcelku obtížné. (Filikar, 1977) 

Tato zbraň byla nejrozšířenější armádní vzduchovkou, která byla ve strakonické, 

uherskobrodské a brněnské Zbrojovce vyráběna v letech 1947–1950 (URL4). 

5.3.4.1 Konstrukce vzduchovek 

Faktor (1995) uvádí, že zásadní rozdíl mezi vzduchovkou a větrovkou je ten, že ve 

vzduchovce není zásoba stlačeného vzduchu – vzduch je stlačován až v okamžiku 

stisknutí spouště rázem pístu hnaného silnou pružinou.  

Hlavní část vzduchovky představuje vzduchový válec, ve kterém se pohybuje kovový 

píst, jenž bývá opatřen pístními kroužky. Na vedení pístnice je navléknuta pístní zpruha,  

která pohání píst. Po stlačení zpruhy zachytí zpruha ozub na konci pístnice za 

spoušťový ozub na spoušti. Vzduchový válec přiléhá k hlavni otvorem umístěným 

vpředu válce, přechod mezi oběma součástmi je opatřen těsněním. Hlaveň musí být 

z kvalitní oceli. (Valníček, 1957) 
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Při výstřelu se nejprve sklopením hlavně kol čepu napne pružina. Napínací páka posune 

píst – ozub pístnice zachytí za ozub, poté vložíme do nábojní komory střelu. Hlaveň 

navrátíme do původní polohy. Stisknutím spouště vyjde ozub ze záběru s ozubem 

pístnice, pružina se vymrští vpřed a působením stlačeného vzduchu dojde k vypuzení 

střely z hlavně. (Valníček, 1957) 

Většina vzduchovek jsou jednoranové zadovky, některé jsou však řešeny také jako 

opakovačky, ve kterých se pístová pružina napíná pohybem kliky. Takovou opakovačku 

sestrojil německý konstruktér Louis Schmeisser (Lugs, 1973). Při konstrukci 

zásobovacího ústrojí je užíváno dvou principů – gravitačního a nuceného. Padají – li 

střely ze zásobníku (schránky) do komory v zadní části hlavně vlastní vahou, jedná se o 

princip gravitační. Schránkou může být násypka či např. disk s otvory pro jednotlivé 

střely, který je ve vodorovné poloze. U nuceného principu je střela ze zásobníku do 

komory dopravena tlakem pružiny. V tomto případě je zásobníkem trubková schránka 

či vyjímatelný plochý zásobníček. Střela je ze schránky ke komoře dopravena tzv. 

přenašečem. (Faktor, 1995) 

5.3.4.2 Historický vývoj – do 19. století  

Z exemplářů, které pocházejí z konce 16. století, vyplývá skutečnost, že vzduchovky 

jsou ještě starší než větrovky. V 17. a 18. století se vzduchovky vyskytují jen zřídka, 

neboť byly zatlačeny do pozadí větrovkami. Pouze kolem poloviny 18. století se 

objevuje zvláštní typ vzduchovek, zvaný měchovky. (Faktor, 1995) 

 Vzduchové pušky s měchem nebo válcem – 18. století 

Tyto pušky měly místo pístu ve vzduchovém válci kožený měch se dvěma silnými 

železnými rameny otočnými na čepu, který byl uložen v dutém hlavišti pažby. Měch byl 

stlačován silnou dvojitou pružinou. Natažením kliky, která byla nasazená na pravé 

straně hlaviště pažby, došlo k rozevírání ramen měchu a tím se pružina napnula. Po 

stisknutí spouště pružina stlačila ramena měchu k sobě, čímž došlo ke stlačení vzduchu 

v měchu. Komprimovaný vzduch pak vyfoukl střelu z hlavně. Puškař Sekyra nahradil 

kožený měch válcovitým železným. (Lugs, 1973) 

Výkon měchovek byl malý – tyto zbraně od počátku svého vzniku sloužily 

pravděpodobně spíše jako zbraně pro zábavní střelbu šipkami (Faktor, 1995). Střela do 

těchto pušek měla zašpičatělý kolíček, v jehož zadním konci byl zapuštěn štětec 

z prasečích štětin (později se tyto štětiny barvily, aby byly střely na terči lépe vidě t), 
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nabíjelo se zezadu. Štětce byly dlouhé asi 5 – 10 cm a při výstřelu se štětiny vějířovitě 

otevřely, takže vzduch tlačil na střelu větší silou. Hlavně těchto zbraní byly lehké, 

většinou mosazné či železné s mosaznou vložkou. (Lugs, 1973) 

Měchovky se vyskytovaly zejména ve střední Evropě – v jižním Německu, v Čechách a 

v Rakousku. Český puškař a odborný publicista Bedřich Brandejs, který působil na 

přelomu 19. a 20. století, nazýval tyto zbraně šípovkami (Faktor, 1995).  

5.3.4.3 Vývoj vzduchovek v 19. století 

(Faktor, 1995) 

Vzduchovky se opět dostávají do popředí v průběhu 19. století, po skončení éry 

větrovek. Jednalo se samozřejmě o vzduchovky s pístem, který se pohybuje silou 

pružiny ve vzduchovém válci.  Starý způsob napínání pístové pružiny (pomocí navíjení 

řetízku na ozubené kolečko) byl nahrazen ozubeným pastorkem, jenž zapadal do 

ozubené pístnice, tj. tyče, která vybíhá z pístu. Pastorkem bylo otáčeno klikou, která 

buď byla s pastorkem pevně spojena, nebo byla snímatelná.  

S tímto typem vzduchovek se pojí jméno Josefa Rutte z České Lípy, který byl 

nejznámějším výrobcem tohoto provedení vzduchovek v první polovině 19. století.  

Pístová pružina jeho výrobků byla tvořena dvěma proti sobě ležícími spirálami, které se 

v nestlačeném stavu podobají kuželům, jejichž vrcholy směřují proti sobě.  Tyto 

vzduchovky se obdobně jako měchovky nabíjely zezadu.  

Kuriozitou mezi vzduchovkami je zbraň zvaná India Rubber Air Gun Angličana Johna 

Shawa. Jeho změna v konstrukci vzduchovek s pístem spočívala v nahrazení ocelové 

pružiny, coby prvku pohonu pístu, pásem vulkanizované přírodní tzv. indické pryže, 

který se před výstřelem napínal speciálním přípravkem. Této zbraně se vyrobilo asi 150 

kusů.  

Konstruktéři vzduchovek si však uvědomovali nevhodnost pryžového pásu, proto se 

drželi původní koncepce výroby s osvědčenou ocelovou pružinou válcového tvaru.  

Ve druhé polovině 19. století byly konstruovány vzduchovky s otočnou pákou, která 

nahradila pastorek a ozubený hřeben. Nejčastějším provedením byly vzduchovky 

s napínací pákou, která byla uložená ve spodním okraji hlaviště pažby. Tyto zbraně, 

vyráběně Michaelem Flürscheimem v Bádensku, se udržely až do 30. let 20. století. 
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5.3.4.4 Vývoj vzduchovek ve 20. století  

(Faktor, 1995) 

Výrazný rozvoj výroby vzduchovek nastává po roce 1900. Napínací páka byla 

zastoupena hlavní, která se otáčí kolem svého čepu (tento způsob napínání je používán 

dodnes). Řešení se sklopnou hlavní je sice jednoduché a nenáročné na výrobu, ale má 

jedno výrazné negativum – ve střelecké poloze je hlaveň držena jednoduchou 

odpruženou západkou, tím dochází k pohybu osy hlavně vůči ose vzduchového válce. 

Tento pohyb (v podobě viklání hlavně) se postupně zvětšuje v důsledku opotřebení 

západky, jejího lůžka a hlavňového čepu.  

Díky této skutečnosti jsou výrobci nuceni umísťovat mušku i hledí na hlaveň, čímž se 

zkracuje délka mířidel a posléze i přesnost zamíření. Opotřebení vede také k úniku 

vzduchu mezi zadním koncem hlavně a čelem vzduchového válce. Nevýhody těchto 

systémů řeší náhrada sklopné hlavně pevnou, nepohyblivou hlavní – napínací páka je 

samostatným dílem.  

Nabíjení těchto vzduchovek se uskutečňuje pomocí otočného válečku, který je uložený 

v zadní části hlavně (do otvoru válečku se vloží střela, válečkem se potom otočí tak, aby 

osa otvoru souhlasila s vývrtem hlavně). Tyto zbraně jsou výkonnější, hledí může být 

přesunuto až na konec vzduchového válce, či je možno umístit na válec zaměřovací 

dalekohled.  

Před II. světovou válkou (ale ještě i po ní) byly vyráběny vojenské vzduchovky – 

opakovačky určené pro základní výcvik (u nás vzduchovka vz. 47).  Napínací pákou 

těchto zbraní byla klika závěru, která však nemohla být příliš dlouhá, proto bylo 

napínání vzduchovek vcelku namáhavé.  

Napínání vzduchovek prostřednictvím napínací páky nalezlo uplatnění hlavně u 

vzduchových pistolí. Vyskytovala se řešení se sklopnou hlavní, se samostatnou napínací 

pákou a také řešení, kdy byla hlaveň uložena nad vzduchovým válcem, rovnoběžně 

s ním (obr. 9). Tento systém, ve kterém je napínací pákou samotná hlaveň vzduchovky, 

zkonstruovala anglická továrna Webley.  

Jednoduché vzduchové pistole byly zavedeny ještě před válkou, a to německou firmou 

Diana. Hlaveň a vzduchový válec těchto pistolí tvořily jakýsi teleskop, ve kterém byla 

uložena pružina. Při výstřelu však vnitřní část teleskopu skočí tlakem pružiny dopředu, 

což otřese pistolí, a to se negativně projeví v přesnosti střelby. 
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Obr. 9. Jednoranová vzduchová pistole s otáčivou hlavní uloženou nad vzduchovým 

válcem – typ LOV III z družstva Lověna z padesátých let 20. století – obdoba anglických 

pistolí Webley (Faktor, 1995) 

Pohodlnější střelci, kteří se nechtěli namáhat, určitě uvítali vzduchovku Airstar – 200 od 

belgické firmy Browning. Její napínání totiž zajišťuje elektrický motorek, který je 

zabudovaný přímo ve zbrani. Dobíjení motorku je zajištěno nikladmiovým 

akumulátorem s napětím 7,2 V, který je rovněž zabudovaný přímo ve zbrani a vystačí 

na 200 napnutí (akumulátory s vyšší kapacitou zajistí dokonce 300 napnutí). 

V 60. letech 20. století se na trhu objevuje hybridní vzduchovka americké firmy Daisy, 

která je křížencem plynové a palné zbraně. Střela pro tuto vzduchovku má ve své zadní 

části dutinku, ve které je obsažena hnací slož. Pohybem pístu ve vzduchovém válci 

vzniká teplo – vytvořeným horkým vzduchem je pak zažehnuta slož. Střela je z hlavně 

vypuzena působením plynů, které vznikly shořením slože. Aby neunikal vzduch mezi 

čelem hlavně a vzduchovým válcem, je zbraň vybavena speciálním ventilem.  

Ve své podstatě se jednalo o palnou zbraň, ve které funkci zažehovacího ústrojí plnila 

vzduchovková část. Napínáním pístové pružiny se však roznět stal namáhavějším, než 

při použití běžné zápalky, proto se tento systém příliš nerozšířil.  

Jiný způsob, jak vytvořit hybrid palné zbraně se vzduchovkou, předpokládal využití 

dvou různých plynů – jednak vzduchu, a jednak spalných plynů, které vznikly shořením 

prachové náplně. Spalné plyny uvedou do pohybu píst a vzduch vymrští střelu z hlavně. 

Spalné plyny urychlí píst mnohem více než pístová pružina, takže stlačení vzduchu ve 

vzduchovém válci je vydatnější, tudíž i počáteční rychlost střely je vyšší než 
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v předchozím případě – asi 250 m.s-1 (s využitím vhodné nábojky by teoreticky 

počáteční rychlost mohla dosáhnout až 400 m.s-1). Roznět zápalkové slože byl zajištěn 

trnem umístěným na čele pístu.  

Vývoj vzduchových zbraní byl pozitivně ovlivněn ustálením ráže zbraní – pro 

vzduchovky se začalo používat ráže 4,45 mm (Brych, 1990). 

5.3.4.5 Vzduchové pistole pro závodní sportovní střelbu 

Vzduchová puška ve srovnání se vzduchovou pistolí může být mnohem těžší a je o dost 

větší než pistole. Z toho vyplývá, že má – li být dosaženo požadované přesnosti zbraně 

(vzhledem k velikosti desítky na terči), je nutné, aby byl mechanismus pro pistoli 

naprosto perfektně vymyšlen a vyroben. V tomto ohledu přišla s průkopovým řešením 

firma Feinwerkbau, jejíž konstrukce spočívala v tom, že hlaveň a mechanismus závěru 

v okamžiku výstřelu klouzly dozadu, čímž došlo k minimalizování otřesu zbraně. 

Konstrukce firmy Walther je založena na stlačení vzduchu před výstřelem v komoře 

zbraně a jeho vypuštění v momentu výstřelu do hlavně za vloženou střelu. V 

současnosti převládají zbraně se zásobníkem stlačeného plynu (CO2 nebo vzduchu). 

(Brych, 2008) 

5.3.4.6 Střelivo pro vzduchové zbraně  

Počátky konstrukcí vzduchových zbraní jsou spjaty s používáním olověných kulovitých 

střel různého průměru, o jehož velikosti si rozhodoval sám puškař, který zbraň zhotovil. 

První vzduchové zbraně (ať už se jednalo o vzduchovky či větrovky) mívaly poměrně 

velkou ráž – například Rutteho vzduchovky měly ráži 8 mm. Počátkem 20. století se 

začalo používat tří ráží: ráž 4,5 mm, ráž 5,6 mm a ráž 6,3 mm. V současnosti je užívána 

prakticky jen ráž 4,5 mm. (Faktor, 1995) 

Do vzduchovek se používá střel tvaru „Diabolo“ (polodlouhé střely) nebo kuliček – 

broků.  

Vhodně řešený tvar střely Diabolo umožňuje její snadné zaříznutí do závitů v hlavni. U 

opakovacích vzduchovek se užívá střel kulových, zpravidla olověných broků, které mají 

průměr 4,45 mm. (Valníček, 1957). 

Pro vzduchové pušky se používají střely typu Diabolo, které se vyrábějí z olova 

s příměsí antimonu lisováním drátu či přesným litím. Správně řešený tvar střely je 

důležitý pro její snadné zaříznutí do drážek v hlavni. Drážky vedou střelu v hlavni a 

uvádějí ji do rotace, což je nezbytné pro její stabilizování za letu vzduchem. Ke stabilitě 
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střely napomáhá i konstrukce s těžištěm směrem vpřed (obr. 10). Ráže střely je 4,5 mm, 

počáteční rychlost střely se pohybuje od 150 – 200 m.s-1. (Provazník, 1983) 

Vedle rozměru a hmotnosti střely ovlivňuje přesnost střelby také tvrdost materiálu. Čím 

rovnoměrnější kvalitu mají použité broky, tím je přesnost vyšší. (Brych, 1980)  

 

 

Obr. 10. Průřez střelou Diabolo (Provazník, 1983) 

5.3.4.7 Technická data vzduchovek pro základní výcvik mládeže  

(Hejl, 1960) 

Střelecký výcvik a sport přináší množství pozitiv – kázeň, trpělivost, vytrvalost, 

sebedůvěra, zdravé sebevědomí a smysl pro „fair play“ jsou vlastnosti, které 

charakterizují sportovního střelce. Rozvíjet tyto vlastnosti již v útlém věku má význam 

pro střelce nejen v oblasti sportovní střelby, ale rovněž ve sféře sociální. 

Pro výcvik střelby mládeže bylo dříve využíváno následujících vzduchovek: 

 Vzduchovka ZV 3 

Konstrukce: zlamovací (napínání pomocí sklopné hlavně). 

Ráže: 4,5 mm (pro střely Diabolo).  

Hmotnost: 1,85 kg. 

Celková délka zbraně: 949 mm.  

Délka hlavně: 380 mm. 
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Délka vývrtu: 357 mm. 

Hledí: regulovatelné na výšku pomocí šroubu.  

Vzdálenost mušky od hledí: 357 mm.  

Počet drážek v hlavni: 12. 

 Vzduchovka ZV 4 

Konstrukce: zlamovací.  

Ráže: 4,5 mm (pro střely Diabolo).  

Hmotnost: 2,55 kg. 

Celková délka zbraně: 1,055 mm. 

Délka hlavně: 448 mm.  

Délka vývrtu: 425 mm. 

Hledí: regulovatelné na výšku pomocí šroubu.  

Vzdálenost mušky od hledí: 427 mm.  

Počet drážek v hlavni: 12. 

 Vzduchovka Slavia 603 

Tento vzor vzduchovky je obdobný jako vzduchovka ZV 4, liší se jen v některých 

datech, a to jen nepatrně.  

Hmotnost zbraně: 2,6 kg. 

Celková délka zbraně: 1025 mm.  

Ostatní data jsou téměř shodná, charakteristika této vzduchovky je shodná 

s charakteristikou vzduchovky ZV 4. Používané střelivo je rovněž shodné.  

 Opakovací vzduchovka vzor 47 

Konstrukce: pevná hlaveň, napínání pomocí otočné kliky.  

Ráže: 4,5 mm – pro kalibrované broky o průměru 4,45 mm.  

Hmotnost: 3,85 kg. 

Celková délka zbraně: 1070 mm.  

Délka hlavně: 530 mm.  
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Hledí: klapkové se stupnicí dálek.  

Vzdálenost mušky od hledí: 470 mm. 

Zásobník (násypka): pojme maximálně 20 broků.  

Mezi současné modely pružinových vzduchovek užívaných pro sportovní střelbu patří 

např. (URL5): Slavia 630, Gamo CFX, Pro Sport (obr. 11), k top modelům patří TX 200 

MK3 od Air Arms. 

 

Obr. 11. Vzduchovka Pro Sport (URL5) 

 Vzduchové pušky Slavia 631 a Slavia 630  

(Brych, 1980) 

      Slavia 630  Slavia 631 

Konstrukce      Obě vzduchovky jsou zlamovací.  

Ráže      4,5 mm  4,5 mm 

Celková délka zbraně    1160 mmm  1160 mm 

Délka hlavně     530 mm  530 mm 

Vzdálenost mířidel    500 mm  500 mm 

Hmotnost     3 kg   3 kg 

Počáteční rychlost střely (broky Diabolo)  170 m.s-1  170 m.s-1 

Napínací síla     80 N   80 N 

Odpor spouště (nastavitelný)   3 – 8 N  3 – 8 N 

http://www.pazba.cz/zbozi/4586/Vzduchovka-Air-Arms-TX-200-MK3-cal--4-5mm.htm
http://www.pazba.cz/zbozi/4586/Vzduchovka-Air-Arms-TX-200-MK3-cal--4-5mm.htm
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Rozptyl na 10 m (5 ran)   15 mm   12 mm 

5.3.4.8 Metodika výcviku mládeže 

(Provazník, 1982) 

Střelecká příprava mládeže je dlouhodobým procesem, který je zaměřený na dosažení 

vrcholného střeleckého výkonu. Střelecký trénink je orientován nejen na střelecký 

výkon, ale i na dosažení vysoké úrovně tělesných a duševních schopností.  

Sportovní trénink mládeže by měl být zaměřen především na:  

- výchovu a rozvoj základních pohybových schopností (síly, vytrvalosti, obratnosti, 

pohyblivosti); 

- zvýšení funkčních možností organismu; 

- osvojení si sportovních norem; 

- nácvik dovedností spojených se sportovní střelbou; 

- získání teoretických znalostí a zkušeností ze závodů, které jsou stěžejní při tvorbě 

tréninkových plánů. 

Obsah tréninkového procesu je tvořen technickou, taktickou, psychologickou, 

teoretickou a tělesnou složkou. Poměr zastoupení jednotlivých složek v tréninku se 

mění podle úkolů různých etap přípravy a ve vztahu k věkovým zákonitostem.  

5.3.4.9 Bezpečnost při střelbě ze vzduchových zbraní 

(Brych, Šaňák, 1988) 

Při střelbě ze vzduchovek je velmi důležité dbát na dodržování pravidel bezpečnosti:  

1. Na veřejných místech se zbraně nosí v pouzdru, na střelnici ústím hlavně vzhůru 

nebo k zemi, vždy nenabité! 

2. Střelbu se vzduchovky je nutné provádět tak, aby nikdo nemohl být zasažen 

odraženým brokem (střelnice musí být vybavena lapačem broků).  

3. Je nutné zkontrolovat zbraň ihned po jejím vyzvednutí ze skladu či po vyjmutí 

vzduchovky z pouzdra. Při kontrole musí hlaveň zbraně směřovat do prostoru, 

kde nikdo není, aby nedošlo k poranění náhodným výstřelem.  

4. Se zbraní manipulujeme jen na střelnici, směrem k terčům, a pod dohledem 

vedoucího střelby. 
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5. Zbraň se nabíjí až po povelu vedoucího střelby, na střelišti a v poloze, ve které 

budeme střílet. 

6. Je dovoleno střílet pouze do terčů.  

7. Zbraň se odkládá pouze nenabitá, a to hlavní nasměrovanou k terči. 

8. Na střelecké stanoviště má povolen přístup pouze jediný střelec, jeho trenér (či 

vedoucí střelby), při závodech pak ještě rozhodčí.  

9. Střelba se zastavuje povelem, který je nutné ihned respektovat.  

10. Čištění a údržba zbraní se provádí pouze na místech k tomu určených. 

11. Se zbraní zacházíme tak, aby nedošlo k jejímu poškození (je potřeba vyvarovat 

se hrubému zacházení).  

12. Nikdy nemíříme na jinou osobu, a to ani v případě, že zbraň není nabitá! 

5.3.5 Zbraně na oxid uhličitý  

U těchto zbraní je zdrojem energie pro výstřel CO2, který je uzavřen ve výměnné 

tlakové láhvi malých rozměrů (Brych, 2008).  

5.3.5.1 Historický vývoj 

(Faktor, 1995) 

V první polovině 60. let 19. století získal Francouz Paul Giffard patent na větrovku, 

která měla tlakovou nádobu umístěnou pod hlavní a hustilku měla integrovanou.  

„V roce 1889 nahradil stlačený vzduch tehdy módní kyselinou uhličitou1, která se při 

nízké teplotě a vysokém tlaku mění v  kapalinu. Touto kapalinou plnil ocelové válcovité 

bombičky, které připevňoval pod hlaveň.“ (Faktor, 1995, s. 90) 

Stisknutím spouště došlo k otevření ventilu, kterým se malé množství kyseliny uhličité 

dostalo do hlavně. Plamen zápalky (či nepatrné množství střelného prachu) kyselinu 

uhličitou v hlavni ohřál a tím došlo k přeměně kapalného skupenství kyseliny na 

skupenství plynné. Působením uvolněného plynu byla z hlavně vypuzena střela. 

Množství kyseliny vpuštěné do hlavně bylo regulovatelné a jedna bombička vystačila až 

na 300 výstřelů.   

Kolem roku 1890 se o těchto plynovkách hodně psalo, dokonce byly nějakou dobu 

vyráběny londýnskou společností Giffard Gun Company. I přes tyto skutečnosti se však  

Giffardovy představy o masovém využívání jeho převratného vynálezu nenaplnily.  

                                                 
1
Pro správnost výroku je vhodnější výraz kyselina uhličitá v  této větě nahradit výrazem oxid uhličitý, 

neboť oxid uhličitý se při nízké teplotě a vysokém t laku mění v  kapalinu – kyselinu uhličitou. 
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Sportovním zbraním totiž dominovaly pístové vzduchovky a palným zbraním se po 

vynálezu bezdýmného prachu nedalo konkurovat. Giffardova konstrukce ustupuje na 

několik desítek let do pozadí, a to i přesto, že původní kyselina uhličitá byla nahrazena 

výhodnějším oxidem uhličitým, který k přeměně skupenství nepotřeboval žádný ohřev.  

Rozšíření plynovek je spjato jednak se zavedením vzduchovkových střeleckých 

disciplín, a jednak s hojnějším využíváním bombiček pro autosifony k domácí výrobě 

sodové vody.  

Zbraně na oxid uhličitý měly od počátku svého vzniku ve srovnání s ostatními 

vzduchovými zbraněmi řadu výhod. Ve srovnání se vzduchovkami byla střelba 

z plynovek na oxid uhličitý přesnější, protože výstřel probíhal bez jakýchkoliv otřesů, 

které přesnost střelby negativně ovlivňují. Také jejich příprava ke střelbě nebyla 

doprovázena namáhavým stlačováním vzduchu v tlakové nádobě jako u větrovek. I přes 

všechna tato pozitiva k výraznému rozšíření plynovek dochází až v USA, a to po II. 

světové válce.  

Tehdejší plynovky byly vybaveny buď vnějšími plynovými zásobníky či standardními 

autosifonovými bombičkami, které byly vkládány přímo do zbraně. Autosifonových 

bombiček bylo posléze v konstrukcích plynovek využíváno primárně.  

Malé bombičky vystačily asi na 50 ran. Bylo – li zapotřebí množství ran zvýšit, použilo 

se bombiček sloužících pro dohušťování duší automobilových pneumatik.  

 Plynovky s autosifonovými bombičkami 

Běžná autosifonová bombička obsahuje přibližně 7 g oxidu uhličitého v kapalném 

stavu. Při výstřelu se určité množství zkapalněného plynu odpaří a tím se přemění 

v plyn. Ten je potom zdrojem vypuzení střely z hlavně či pohybu závěrového ústrojí 

v případě samonabíjecích nebo samočinných zbraní.  

V důsledku procesu odpařování se tlak v bombičce udržuje na stálé hodnotě (na rozdíl 

od větrovek), v průběhu střelby nedochází k jeho poklesu. Rovněž počáteční rychlost 

střely, dostřel a průbojnost jsou konstantní.  

Z pokusů československého konstruktéra plynovek V. Uhrinčata byla stanovena 

optimální dávka CO2 pro jeden výstřel - množství 0,3 g pro pistole a 0,4 g pro pušky. 
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Počáteční rychlost střely, které je u plynovek možné dosáhnout, je omezena vlastnostmi 

oxidu uhličitého. Limitní rychlost střely ráže 4,5 mm činí při délce hlavně 500 mm 175 

m.s-1. 

Zajímavostí v oblasti plynovek jsou samočinné zbraně kalifornské firmy Mc Glashan 

Air – Machine – Gun Corporation. Zbraně této firmy měly plynový zásobník s obsahem 

oxidu uhličitého, stlačeného vzduchu či jiného plynu a byly vybaveny 12 

V akumulátorem a zásobníkem na 2000 kulovitých střel v ráži 4,5 mm. Akumulátor byl 

zdrojem energie pro podávání střel ze zásobníku do hlavně a pro ovládání ventilu, 

kterým byl plyn pouštěn do vývrtu hlavně. Podobných konstrukcí bylo vyrobeno 

několik, ale protože z hlediska praktičnosti neposkytovaly žádný užitek, nikdy se 

dlouho neudržely.  

5.3.6 Lehkoplynné zbraně 

(Faktor, 1995) 

Shořením prachové náplně vznikají spalné plyny, které jsou ovšem poměrně těžké, 

takže se jen velmi těžko dosahuje vyšší počáteční rychlosti střely než 2000 m.s-1. 

Zvyšování rychlosti střely nad tento limit je doprovázeno neúměrným zvyšováním 

hmotnosti prachové náplně, což způsobí prudký vzrůst tlaků v hlavni. Využitím lehkých 

plynů s nízkou molekulovou hmotností je možné tuto rychlostní bariéru překonat.  

Lehkými plyny se rozumí kyslík, vodík a helium.  

O lehkoplynných zbraních se uvádí, že jsou pouze zařízením k výzkumům v oblasti 

aerodynamiky a rázu tuhých těles při vysokých rychlostech, nicméně velmi zajímavé a 

lákavé jsou rovněž pro konstruktéry vojenských zbraní. Lehkoplynnými zbraněmi je 

možné dosáhnout počátečních rychlostí 10 až 12 tisíc m.s-1. 

Tyto zbraně mohou být konstruovány jako jednostupňové, dvoustupňové či 

vícestupňové systémy, přičemž platí, že čím je větší počet stupňů, tím je dosažená 

počáteční rychlost střely vyšší.  

Nejjednodušší lehkoplynnou zbraní je jednostupňový systém, který pracuje s vodíkem, 

jenž se ohřeje spalnými plyny ze shořelé prachové náplně.  

5.4 Vývoj disciplín sportovní střelby ze vzduchových zbraní 
 „Pokud o nějaké střelecké disciplíně platí úsloví „nic nového pod sluncem“, mohla by 

to být vzduchová puška a vzduchová pistole.“ (Brych, 1990, s. 50)  
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Vzduchové zbraně jsou známy více než 200 let. Za napoleonských válek střílela 

rakouská armáda větrovkami, po první světové válce byly vzduchovky používány 

v rámci branné přípravy a po II. světové válce byly vzduchovky jedinými zbraněmi, 

které byly vítěznými státy v poražených zemích tolerovány. (Felt, Janoušek, Brych, 

2003) 

5.4.1 Původ střelby vzduchovými zbraněmi 

Střelba vzduchovými zbraněmi je původem z Velké Británie, kolem roku 1900 se začala 

formovat vzduchovková střelba. V téže době byl v Anglii založen Klub malorážní 

střelby. Centrální vedení vzduchovkové střelby bylo v Birminghamu, v roce 1903 pak 

bylo asi 800 klubů začleněno do Sdružení sjednoceného střelectví vzduchovkového. 

Prvním sekretářem tohoto sdružení se stal M. Hirt. Toto sdružení se stalo v roce 1907 

Národním sdružením pro vzduchovkovou střelbu. (Kirian, Brych, 1980) 

V roce 1907 bylo také uspořádáno mistrovství ze vzduchových zbraní. Střílelo se na 

vzdálenost 6, 7, 10, 15 a 25 y, zvláštní význam pak měla střelba na 50 y. Mistrovství 

bylo zakončeno střelbou dvaceti ran na vzdálenost 25 y v čase čtyři minuty. Terče měly 

různé rozměry: střed terče měřil 9,52 cm a velikost celého terče byla až 78,37 cm. Tak 

se střelba ze vzduchovky stala součástí velkých závodů. K malé přestávce v pořádání 

vzduchovkových závodů došlo v letech první a posléze i druhé světové války, protože 

vycvičených střelců bylo využito k plnění vojenských úkolů. (Kirian, Brych, 1980) 

V období těsně po druhé světové válce dochází k velkému rozvoji střelby vzduchovými 

zbraněmi. 

V Německu, které mělo výkonné zbrojovky a velmi schopné konstruktéry, a kde 

spolková a sportovní činnost v tomto sportu měla dlouhou tradici, byly zkonstruovány a 

vyrobeny vzduchové zbraně, jejichž přesnost odpovídala požadavkům na sportovní 

zbraň. Konstrukce německých firem Anschütz, Walther, Feinwerkbau a rakouské firmy 

Steyer byly založeny na přesném provedení mechanizmu zbraní. (Brych, 2008)  

K rozšíření zájmu o vzduchovkovou střelbu v Evropě dochází po roce 1950. V roce 

1961byl z iniciativy Švédů uspořádán první Mezinárodní korespondenční 

vzduchovkový závod, pro který UIT vypracovala i pravidla. Střílelo se na vzdálenost 10 

m, na terč se středem 2 mm. První mistrovství Evropy ve vzduchovkových zbraních se 

uskutečnilo v ČSSR v Meziboří roku 1971, pro muže, ženy a juniory. (Kirian, Brych, 

1980) 
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Zavedení vzduchovkových disciplín do mezinárodního programu se tedy dělo v době, 

kdy pravidla sportovní střelby byla již plně ustálena. Nové disciplíny (vzduchová puška, 

vzduchová pistole, střelba na běžící terč) byly vytvořeny tak, aby „ladily“ s ostatními 

disciplínami. (Felt, Janoušek, Brych, 2003) 

5.4.2 Současná podoba vzduchových disciplín sportovní střelby  

Názvy disciplín, které je nutné používat v mezinárodních závodech, byly ISSF 

sjednoceny tak, aby vyhovovaly olympijskému informačnímu systému (Brych, 2008): 

 Puškové disciplíny (disciplína vzduchová puška pro muže i ženy na programu 

OH poprvé v roce 1984 v Los Angeles) 

Vzduchová puška 60 ran muži   10 m Air Rifle Men 

    junioři   10 m Air Rifle Junior Men 

Vzduchová puška 40 ran ženy   10 m Air Rifle Women 

    juniorky  10 m Air Rifle Junior Women 

 Pistolové disciplíny (disciplína vzduchová pistole pro muže i ženy na programu 

OH poprvé v roce 1988 v Soulu) 

Vzduchová pistole 60 ran muži   10 m Air Pistol Men 

    junioři   10 m Air Pistol Junior Men 

Vzduchová pistole 40 ran ženy   10 m Air Pistol Women 

    juniorky  10 m Air Pistol Junior Women 

5.4.2.1 Vzduchové disciplíny na programu OH 

(Rules and Regulations, 2000) 

MUŽI 10 m vzduchová pistole (60 ran) 

 10 m vzduchová puška (60 ran) 

ŽENY 10 m vzduchová pistole (40 ran) 

 10 m vzduchová puška (40 ran) 

Disciplína „běžící terč“, která se střílí vzduchovou puškou (na 10 m) na pohyblivý terč a 

která měla svou premiéru na MS v Linci v roce 1979, na programu OH v současnosti 

není. Byla do něj začleněna pouze v letech 1992 – 2004. (URL 3) 



 

54 
 

5.4.3 Terče pro vzduchové disciplíny 

5.4.3.1 Historický vývoj 

Dokud nebyla pevně stanovena pravidla pro střelbu ze vzduchových zbraní, nebyla pro 

střelbu puškami a pistolemi předepsána ani přesná délka střelby a ani přesná velikost 

terče. V ČSR se například kolem roku 1937 používal terč o ploše 12 x 5 cm. Vznikaly 

také tzv. „tovární“ terče, které byly vydávány továrnami, jež vyráběly vzduchové 

zbraně. Terč, který sloužil pro výcvikovou přípravnou střelbu v československé armádě, 

byl desetikruhový o rozměru 120 x 48 mm (obr. 12). (Kirian, Brych, 1980) 

 

 

Obr. 12. Československý vzduchovkový terč 120/48 (ze sbírky autorů), (Kirian, Brych, 

1980) 

V roce 1968 byl vydán mezinárodní terč pro vzduchové pušky o rozměru 46 x 31 mm 

(hodnoty 4 až 9 černé, "10" bílá o rozměru 1 mm). Terč byl určen pro vzdálenost střelby 

10 m. Mezinárodní terč pro vzduchové pistole měl rozměr 150 x 60 mm a byl rovněž 

určen pro střelbu na vzdálenost 10 m.  

5.4.3.2 Současná podoba terčů 

(URL6) 

 Terč pro vzduchovou pušku 

Od roku 1992 je terč zmenšen na rozměr 45,5 x 30,5 mm, bílá "10" je tečkou o průměru 

0,5 mm (obr. 13). Terč je určen pro střelbu ze vzduchové pušky na vzdálenost 10 m.  
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Obr. 13. Mezinárodní terč pro vzduchovou pušku (Kirian, Brych, 1980) 

 Terč pro vzduchovou pistoli 

Od roku 1992 má terč rozměr 155,5 x 59,5 mm, "10" má velikost 11,5 mm (obr. 14). Je 

určen pro střelbu z pistole rovněž na vzdálenost 10 m.  

 

Obr. 14. Mezinárodní terč pro vzduchovou pistoli (Kirian, Brych, 1980) 
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6 ZÁVĚR 

Před vynalezením černého prachu byly užívány zbraně, které k vypuzení střely 

využívají stlačený vzduch či jiný plyn.  

Úloha zbraní byla různá. Ať už však měly sloužit k likvidaci nepřátel v průběhu 

válečných konfliktů, nebo jako prostředek domobrany či pro zábavní střelbu na 

slavnostech města, zájem střelců byl vždy stejný – zasáhnout cíl v co nejkratším 

možném časovém úseku a s co největší přesností.  Konstruktéři zbraní se snažili dostát 

těmto požadavkům co nejoddaněji a po celá staletí usilovně pracovali na vytváření 

koncepcí, které by vzduchové zbraně dovedly takřka k dokonalosti. 

Vývoj vzduchových zbraní byl ovlivněn společenskými událostmi, aktuální úrovní 

vědeckého poznání a soudobými technickými možnostmi.  

Od nejprimitivnějších zbraní tohoto typu, tzv. foukaček, které k vyfouknutí střely 

využívají vzduchu z plic, přes větrovky, které střílely sice bezhlučně, ale měly malou 

trvanlivost a jejich balistické vlastnosti podléhaly změnám podle množství vzduchu 

v tlakové lahvi atd., se vývoj posunul až k současným vzduchovkám konstruktérů firmy 

Daystate, kteří se snaží udávat směr v oblasti vývoje vzduchových zbraní a jejichž 

modely patří k těm nejšpičkovějším mezi moderními větrovkami.  

Současné top modely větrovek jsou doslova plné elektroniky – jsou opatřeny např. 

multifunkčním digitálním displejem, který informuje o rychlosti střely, o počtu 

vystřelených ran apod., dokonce i stisknutí spouště je elektronické. Některé dokonce 

střelce zvukovým signálem upozorní, že zbraň je ponechána delší dobu v nečinnosti, 

jiný zvukový signál zase oznamuje, že na řadě je poslední rána.  

Žádnou raritou ve zpracování zbraní není ani symetricky vytvarovaná pažba, jež je 

určená pro praváky i pro leváky. Samozřejmostí ve výrobě zbraní je pak moderní 

design. Středem zájmu současných konstruktérů není již jen samotný výkon zbraně, o 

nic méně důležitým aspektem, který je při konstrukci zbraní zohledňován, je právě také 

záruka pohodlí střelcům.  

Takto precizní zpracování zajišťují společnosti, které nejen že disponují finančními 

prostředky k investicím do vývoje zbraní, ale také spolupracují přímo se samotnými 

střelci, s jejich zkušenostmi a poznatky.  
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Existují i různá experimentální střelecká stanoviště, která slouží k provádění nejrůznější 

výzkumů, jejichž závěry jsou potom využívány k vývoji a inovaci zbraní. Na těchto 

stanovištích se mohou provádět např. následující měření a výzkumy: rychlost střely, 

rozptyl střelby, provádějí se zde také různá měření uskutečňovaná na samotných 

střelcích apod. 

I přestože však tehdejší konstruktéři vzduchových zbraní neměli k dispozici takřka nic 

z vybavení současných společností pro výrobu vzduchových zbraní, dokázali 

zkonstruovat zbraně přesné, účinné a na tu dobu velmi kvalitní.  

Samozřejmě i ve vývoji zbraní se objevují pokusy, kuriozity, které jak rychle spatřily 

světlo světa, tak rychle také zanikly. Ani takové experimenty však nepostrádaly význam 

– když už nic jiného, tak alespoň udávaly směr, kterým se ve výrobě ubírat, či kterému 

směru se naopak vyhnout.  

  



 

58 
 

POUŽITÁ LITERATURA 

1. BRANDEJS, B. Zbraně střelné : Lovecké, terčovní a obranné (upravil a vydal 

Emil Eggerth). Praha : Naše vojsko, 2009. ISBN 978-80-206-1062-1 

2. BRYCH, J. Almanach sportovní střelby. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1990. 

ISBN 80-206-0008-6 

3. BRYCH, J. Na pomoc trenérům střeleckých oddílů mládeže. Praha : ÚV Svazu 

pro spolupráci s armádou, 1980. 

4. BRYCH, J., ŠAŇÁK, V. Přesně do terče. Praha : ÚV Svazu pro spolupráci s 

armádou, 1988. 

5. BRYCH, J. Sportovní střelba. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-

246-1582-0 

6. FAKTOR, Z. Střelné zbraně : Konstrukce a funkce. 1. vyd. Praha : Magnet – 

Press, 1995. ISBN 80-85847-46-9 

7. FELT, K., JANOUŠEK, L., BRYCH, J. Zlatá kniha sportovní střelby. Praha : 

Ottovo nakladatelství, 2003. ISBN 80-7181-908-5 

8. FILIKAR, M. Přesná muška. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1977.  

9. HEJL, V. Základy střelby pro mládež. Praha : Svaz pro spolupráci s armádou, 

1960. 

10. KIRIAN, V., BRYCH, J. Terče a disciplíny sportovní střelby. 1. vyd. Praha : 

Naše vojsko, 1981.  

11. LUGS, J. Střelci a čarostřelci. 2. vyd. Praha : Naše vojsko, 1977.  

12. PROVAZNÍK, V. Střelecká příprava. Praha : ÚV Svazu pro spolupráci 

s armádou, 1983. 

13. PROVAZNÍK, V. Teorie a metodika branně technických aktivit : Vzduchové 

zbraně – puška. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 

14. PROVAZNÍK, V. Základní metodika sportovní střelby mládeže. Praha : ÚV 

Svazu pro spolupráci s armádou, 1982. 

15. VALNÍČEK, J. Střelba z malorážek a vzduchovek. Praha : Naše vojsko, 1957.  

16. WILKINSON, F. Revolvery a pistole (překlad Ĺubomír Háčik). 1. vyd. Praha : 

Svojtka a Vašut, 1998. ISBN 80-7180-289-1 

17. Lexikon zbraně (překlad Zdeněk Hurník a Petr Tůma). 1. vyd. Praha : Svojtka & 

Co., 2003. ISBN 80-7237-382-X 

18. Rules and Regulations. Munich, Germany : ISSF, 2000.  



 

59 
 

Elektronické zdroje: 

URL1 : <http://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovn%C3%AD_st%C5%99elba> [2012-02-

11] 

URL2 : <http://www.sskpodebrady.banda.cz/clanek/8025/zajimavosti-historie/ > [2012-

02-17] 

URL3 : < http://www.shooting.cz/browser.php?doc=26733&viewer=html.h> [2012-03-

07] 

URL4 : <http://www.fronta.cz/fotogalerie/vzduchovka-vz-47> [2012-02-20] 

URL5 : <http://www.pazba.cz/clanek/40/Typy-vzduchovek.htm> [2012-03-03] 

URL6 : <http://jirimaterna.sweb.cz/discipl.php#terce> [2012-03-21] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovn%C3%AD_st%C5%99elba
http://www.sskpodebrady.banda.cz/clanek/8025/zajimavosti-historie/
http://www.shooting.cz/browser.php?doc=26733&viewer=html.h
http://www.fronta.cz/fotogalerie/vzduchovka-vz-47
http://www.pazba.cz/clanek/40/Typy-vzduchovek.htm
http://jirimaterna.sweb.cz/discipl.php#terce



