
NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVKY 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Pokaždé před manipulací se vzduchovkou se ujístěte, že vzduchovka má pojistku na pozici 
zajištěno („ON") a není v ní žádné střelivo. 

2. VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU OČÍ. 
3. VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU SLUCHU. 
4. 2. Vzduchovky nejsou hračky. Vždy musí být používány pod dozorem dospělé osoby. 

Bezpečnost není jednorázová záležitost, je to vyjádření přístupu k užívání zbraně. 
5. 3. POUŽÍVÁNÍ VZDUCHOVEK OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET JE MOŽNÉ POUZE 

ZA PŘÍTOMNOSTI OSOBY STARŠÍ 18 LET, KTERÁ JE SEZNÁMENA S PRAVIDLY 
PRO MANIPULACI A STŘELBU ZE VZDUCHOVÉ ZBRANĚ. 

4. Nejprve mysli, až potom střílej.
5. Vždy miřte vzduchovkou do bezpečného prostoru. NIKDY VZDUCHOVKOU NEMIŘTE 

NA LIDI NEBO ZVÍŘATA, I KDYŽ NENÍ NABITÁ. 
6. Při manipulaci se vzduchovkou ponechte vždy prst mimo spoušť. Vždy mějte prst mimo 

spoušť, dokud nejste připraveni ke střelbě. 
7. Vždy se ujistěte, co je za Vaším terčem. Přesvědčte se, že Váš terč nezakrývá osoba nebo 

objekty, které by mohli být poškozeny diabolkou. A to bud' v přímém směru střelby anebo 
po jejím odrazu, 

8. Nestřílejte na cíl, který by mohl způsobit odraženi nebo odchýlení diabolky. Nestřilejte do 
vody.

9. Před anebo při manipulaci se vzduchovkou nikdy nepoživejte drogy nebo alkohol. 
10. Nikdy nepoužívejte diabolky opakovaně. 
11. Diabolky a vzduchovky by měli být skladovány odděleně, pokud možno pod zámkem. 
12. Po a před střelbou se vždy ujistěte, že v komoře anebo v hlavni nezůstala žádná překážka 

anebo diabolka. 
13. Nenabíjejte vzduchovku, dokud nejste připraveni ke střelbě. Nechoďte, neskákejte nebo 

neběhejte s nabitou vzduchovkou. Při transportu dopravním prostředkem musí být 
vzduchovka vždy vybitá. Vždy mějte pojistku na pozici zajištěno („ON") a to i když zbraň 
není nabitá.  

14. Neupravujte ani nezasahujte do žádné součásti Vaší vzduchovky. Pokud se objeví jakákoliv 
závada, opravte ji s pomoci odborného puškaře. Nepokoušejte se sami opravovat závady, 
mohlo by to být velmi nebezpečné a je k tomu potřeba speciálních nástrojů. 

15. VŽDY SKLADUJTE VZDUCHOVKU NEBO DIABOLO MIMO DOSAH DĚTÍ. 
16. Nikdy nenoste ani nepoužívejte vzduchovku tak, že by mohla být mylně vnímána za ostrou 

zbraň. 
17. Vždy před prvním vložením diabolo do vzduchovky, se přesvědčte pohledem případně 

čistící tyčkou, že v hlavni nejsou žádné překážky. 

VZDUCHOVKA S PEVNOU HLAVNÍ 
Botku pažby opřete o Vaši kyčel a hlaveň otevřete pohybem nabíjecí páky pod hlavní. Páku tlačte 
dolů až k dorazu, dokud se neozve relativně jemné přeskočeni a odpor kladený pohybu napínací 
páky se sníží na nulu. Po otevření hlavně se na její horní části, přibližně v prostoru za mířidly, 
vysune nabijeci okénko pro vložení diabolo. Vždy vkládejte diabolku špičkou napřed a sukýnkou 
směřující k Vám. Okýnko s vloženým diabolo zatlačte dolů, tím dokončete nabíjeni. Nyní vraťte 
spodní páku do původní pozice a ujistěte se, že je bezpečně fixována v zarážce pod ústím hlavně. 



UPOZORNĚNÍ: Před střelbou vždy vraťte natahovací páku do své původní (výchozí) pozice. 
Pokud tak neučiníte, zbraň nebude správně pracovat a může Vám anebo kolem stojícím způsobit 
poškození nebo zranění.
Před střelbou a odjištěním zbraně si nasaďte ochranu zraku a sluchu. Vždy používejte ochranu 
zraku speciálně určenou pro střelbu se vzduchovými nebo ostrýrni zbraněmi a pokud je nutné, tak ji
noste přes Vaše dioptrické brýle. 
Pamatujte, že nyní je zbraň nabitá a diabolka je v pozici střílet. Dokud nejste připraveni ke střelbě, 
ponechte vždy prst mimo spoušť a mějte pojistku na pozici zajištěno („ON"). Vždy miřte do 
bezpečného prostoru střelby a směrem k Vašemu cíli. Následně odjistěte zbraň a jemně iniciujte 
spoušť. 

VYBÍJENÍ
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se svých úst ani očí poté, co jste manipulovali s diabolkatni. Vždy si 
omyjte ruce po manipulaci s diabolkami.  
Nikdy se nepokoušejte odstranit diabolo z hlavně, které tam zůstalo po předchozím výstřelu, 
střelbou další diabolo. Vždy se ujistěte, že zbraň není natažená a pojistka je na pozici zajištěno 
(„ON"), dříve než začnete odstraňovat jakoukoliv překážku v hlavni. 

VZDUCHOVKA S PEVNOU HLAVNÍ 
Nechte natahovací páku v uzavřené pozici (podélně s hlavni), vtlačte do ní směrem od ústí čisticí 
tyčku odpovídajícího kalibru a protlačujte hlaveň tak dlouho, dokud diabolo nebo jakákoliv jiná 
překážka není zatlačena do nabíjecího okénka. O tomto se přesvědčte tím, že srovnáte délku čisticí 
tyčky vložené do hlavně s její délkou od ústí až k nabíjecímu okénku. Následně zatlačte dolů 
nabíjecí páku a vysune se nabíjecí okénko, ve kterém je Vámi zatlačená překážka nebo diabolo.  

UPOZORNĚNÍ: Po dokončení tohoto procesu vyčistěte hlaveň kartáčkem připevněným k čisticí 
tyčce. Odstraníte tak případné olověné či jiné nečistoty, které mohly zůstat ve vývrtu. 
Nikdy nepoužívejte deformované nebo jinak poškozené diabolo. 

ZACHÁZENÍ S POJISTKOU A NASTAVENÍ SPOUŠTĚ
Nikdy se nespoléhejte na mechanickou pojistku zbraně, mějte ji vždy jako doplňující prvek 
bezpečného užívání zbraně. Vždy miřte zbraní do bezpečného prostoru. Během manipulace, nošení,
nabíjení nebo vybíjení zbraně mějte pojistku v pozici zajištěno („ON"). Při manipulaci s pojistkou 
mějte prst vždy mimo spoušť. 
 
Než začnete upravovat nastavení spouště, vždy se přesvědčte, že zbraň není nabitá. 

Pokud vzduchovka má spoušť, která lze nastavit nastavuje se pomocí šroubu pod lučíkem. 

Nastaveni probíhá následovně: pro zkrácení — otočte šroubkem ve směru hodinových ručiček; pro 
prodloužení — otočte šroubkem proti směru hodinových ručiček. 

PRVKY STŘELBY

MÍŘIDLA A JEJICH NASTAVENÍ: 
Kolečkem na straně se nastaví stranová korekce vrchním zase výšková.
Je-li bod dopadu moc vpravo otočte ve směru hodinových ručiček. Pokud je moc vlevo otáčejte 
proti směru hodinových ručiček.



Je-li bod dopadu moc vysoko otočte kolečkem po směru hodinových ručiček. 

SKLADOVANÍ A PÉČE

SKLADOVÁNÍ
Varování: Vzduchovky by měly být skladovány vždy tak, aby se zabránilo manipulaci dětmi nebo 
nepovolenými osobami. Před uložením zbraně se ujistěte, že je vybitá, není iniciovaná a pojistka je 
na pozici zajištěno („ON"). Vzduchovky jsou vyrobeny tak, že vypadají zcela shodně jako ostré 
zbraně, stejně pracuji a i manipulace s nimi je shodná ve většině prvků. Musí být skladovány tak, 
aby se zabránilo manipulaci jakýchkoliv nepovolaných osob s nimi, případně krádeži a následnému 
zneužití. 

Vždy skladujte svou vzduchovku na bezpečném místě, např. v trezoru pro zbraně. Před uložením ji 
vždy vyčistěte. Nikdy ji neukládejte špinavou. Než začnete s čištěním, ujistěte se, že pojistka je na 
pozici zajištěno („ON"), není nabitá ani iniciován tlak. 
Vždy používejte vhodný konzervační olej, čistící tyčku správného kalibru. 

Vzduchovka s pevnou hlavni: vsuňte čisticí tyčku vhodného kalibru do ústi a hlaveň protlačte.
 

PROVOZOVNA A KORESPONDĚNČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3, 
74801 Hlučín

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava
www.balistas.cz 

www.zbrane-vzduchovky.cz
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