VZDUCHOVKY

BULLDOG

na medvěda
-pl-

❱❱ Benjamin Bulldog 357 v maskovací úpravě „realtree“ a v základním černém provedení

Crosman Corporation se sídlem v Bloomfieldu poblíž
Rochesteru ve státě New York je jedním z největších
a nejúspěšnějších výrobců vzduchovek na světě.

S

polečnost Crosman se od svého založení v roce 1923 zabývá výrobou vzduchovek a od
roku 1988 se orientuje také na
airsoft (divize Sheridan Airsoft
s „brandy“ Sheridan, Marines a Duty
Calls). Kromě toho prodává, byť v menší míře, outdoorové vybavení. Pokud
jde o vzduchovky, i v USA se část lidí
domnívá, že jsou to optimální zbraně
pro začínající střelce, především v dětském a mládežnickém věku. Takové
méně náročné zbraně, zlamovací, pumpovací, na bombičky CO2 i na vzduchové kartuše, dlouhé i krátké, představují
jednu nohu, na které je firma postavena. Kromě své vlastní pro ně používá
značky Sheridan a Benjamin Sheridan;
Benjamin-Sheridan byla významná
americká vzduchovkářská firma, kterou
Crosman pohltil v roce 1992.
Druhá – a stále významnější – noha
je vývoj a výroba výkonných a velmi
přesných vzduchových zbraní, určených především k lovu nebo pro sportovní disciplínu field target. Firma pro
ně vytvořila brand Benjamin Airguns,
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ovšem některé modely rovněž nesou
název Crosman.
Produkty společnosti Crosman jsou
vyrobeny v Americe, ale pravděpodobně
tu a tam dochází k ověřování možností
výroby také v Číně. Prozatím jsou to spíš
jen ojedinělé pokusy...
Vývoji a výrobě nejvýkonnějších loveckých zbraní se dosud věnovaly spíš menší specializované firmy. Nyní se k nim
přidal Crosman a počátkem roku 2015
uvedl na trh zatím nejmodernější velkorážový model ze své výkonné řady Benjamin. Označil ho Bulldog 357, přičemž
číslo samozřejmě vyjadřuje jmenovitou
ráži. Bulldog představuje první skutečně
loveckou vzduchovku této firmy, přičemž
dosavadní „lovecké“ modely prý jsou
dobré nanejvýš na střílení krys, koček,

❱❱ Do rotačního
zásobníku se vejde
pět střel ráže 9 mm

králíků a veverek. Výrobce pro svou
novou zbraň doporučuje, resp. připouští použití olověných koulí a všech typů
speciálních vzduchovkových střel ráže 9
mm, popř. .356“ nebo i .35“.
Bulldog je pětiranová opakovačka, celá
zakapotovaná v plastu. I některé díly
mechanismu jsou vyrobeny z vysoce
pevných polymerů. Lehká (3,5 kg), příruční a snadno manévrovatelná karabina
je v uspořádání bull-pup, tedy se všemi
mechanismy kromě spouště umístěnými
vzadu za pistolovou rukojetí. Pažbení,
které je součástí „kapotáže“, je koncipováno jako oboustranné, s lícnicí, a vzadu
je zakončeno tlustou pryžovou botkou.
Při celkové délce zbraně 914 mm může
být drážkovaná hlaveň dlouhá celých
710 mm. Novinkou u firmy Crosman

❱❱ Benjamin
Bulldog 357

je pětiranový rotační zásobník, který
se snadněji nabíjí, poskytuje informaci
o tom, že je prázdný, a nepřekáží ani při
použití mechanických mířidel.
Bulldog vlastní mířidla nemá, ale zato
je vybaven dlouhou (660mm) horní lištou
Picatinny, na kterou lze namontovat jak
mechanická mířidla, tak optické zaměřovače nejrůznějších typů včetně nočních
apod. Kratší 140mm lišta Picatinny, například pro upevnění dvojnožky nebo svítilny, se nachází vpředu dole pod ústím
hlavně. Pro montáž dvojnožky je ale také
k dispozici úchyt na nose „předpažbí“.
Na ústí hlavně je namontován tlumič
hluku Benjamin SoundTrap, speciálně
vyvinutý pro velkorážové zbraně. První
zkušenosti uživatelů však hovoří o tom,
že hluk výstřelu je i tak velmi intenzivní
a blíží se palné zbrani. Spoušť je dvojstupňová s prvním odporem kolem 9 N, zatímco maximální (druhý) odpor výrobce
deklaruje na úrovni 13,36 N; snad to bude
něco okolo. Spoušť není nijak stavitelná,
ale je prý velmi kvalitní. Před spoušťovým jazýčkem se uvnitř lučíku nachází
posuvná manuální pojistka – dopředu je
odjištěno, dozadu zajištěno.
Napínací páka, kterou se pootočí zásobovací zařízení („nábojový válec“)
a napne kladívko dávkovacího ventilu,
se může namontovat k ovládání zprava
nebo zleva. Bicí kladívko lze vypustit, aniž
by došlo k výstřelu. Zvláštním šroubem
❱❱ Benjamin Bulldog 357: 5 ran na 50 yardů

lze rovněž vypustit vzduch z natlakované nádoby.
Vzduchový vysokotlaký systém je napájen ze
zabudované tlakové nádoby
s objemem 340 cm3, plněné zvenčí
hustilkou, kompresorem nebo z velké tlakové nádoby na maximální tlak 20,7 MPa
(207 barů). Plnicí ventil se nachází pod
odnímatelným krytem na spodku hlaviště „pažby“. Výrobce uvádí následující
výkony s plnou tlakovou nádobou, které
je zřejmě třeba považovat za maximální:
❱ v0 244 ms-1 se střelou Benjamin
(Nosler) eXtreme 145 grs (9,4 g), tj. 280 J
❱ v0 275 ms-1 se střelou Benjamin
(Nosler) eXtreme 95 grs (6,2 g), tj. 234 J
❱ E0 272 J se střelou o hmotnosti
170 grs (11,0 g)
❱ pokles v0 v průběhu prvních deseti
ran z 244 na 204 ms-1 při současném poklesu tlaku v nádobě o třetinu (tj. pokles
v0 o 16 % a E0 o 33 %), takže střelec prý
může očekávat 10 „použitelných” ran na
jednu vzduchovou náplň. Z nezávislých
měření vyplývá, že uváděné maximální
hodnoty i pokles počáteční rychlosti během prvních deseti ran vcelku odpovídají
skutečnosti.
Pokud jde o přesnost střelby, kdosi
prý dokázal udržet rozptyl zásahů
z prvních deseti ran pod jeden palec
(25 mm) na 50 yardů; používal střely JSB
81 grs (5,25 g). Airgundepot.com pro
tuto zbraň uvádí rozptyl na 50 yardů
od 1,5 do 2 palců v závislosti na konkrétním druhu střeliva značek H&N
Grizzly nebo Benjamin/Nosler.
Můžeme konstatovat, že zbraň má
balistický výkon srovnatelný s výkonnější malorážkou (22 long rifle HV nebo
22 Magnum) nebo méně výkonnou velkorážovou pistolí (9 mm Browning kr./
380 Auto). Podle manuálu k větrovce
Bulldog 357 může být střela nebezpečná až na 1000 yardů (914 m). Z pohledu
středoevropských (a v zásadě celoevropských) loveckých tradic Benjamin
Bulldog 357 sice nemá ani zdaleka výkon požadovaný ke spolehlivému odlovu spárkaté zvěře, ale Američanům to
zas tolik nevadí. Hlavně že uloví – a že
to podle Evropanů se „vzduchovkou“
nejde, to je přece jejich evropská sta-

rost! V USA ostatně existuje asociace
lovců se vzduchovkami, která vede
i lovecké „světové rekordy“ dosažené
s tímto typem zbraně.
V Americe se Bulldog považuje za
vhodný nejen k lovu menších predátorů, ale i velkých divokých prasat,
trofejové jelení zvěře a v neposlední
řadě medvědů. Jim Shockey, profesionální lovec částečně ve službách
Crosman Corp. (a hvězda televizních
loveckých pořadů), je prý Bulldogem
nadšen. Jiný profesionální lovec Ian
Harford na základě vlastních zkušeností tvrdí, že tato zbraň se dobře
hodí také k odlovu většiny druhů zvěře
žijících na afrických pláních, a to až asi
ze vzdálenosti 70 yardů. Zpravidla mu
stačila jediná rána.

❱❱ Tři prasata bradavičnatá střelená
Bulldogem na víc než 50 yardů

Les Bear Chase, jinak pracovník společnosti Crosman, už s Bulldogem ulovil
velkého losa a potom na jednom místě
dva medvědy černé o hmotnosti 172
a 191 kg. Prvního střelil v běhu ze vzdálenosti 35 yardů na komoru; medvěd
odběhl 30 yardů a padl. Druhý medvěd
zůstal na místě v ohni, když ho Chase
střelil z 28 yardů půl palce pod levé ucho
(na Bulldogu měl zaměřovací dalekohled
Leupold 1,25–4,25 VX-R Pig Plex a použil
střelu Benjamin/Nosler 145 gr.).
Dodejme, že zejména v USA lov se
vzduchovkou neslouží prvoplánově k obstarávání potravy nebo trofejí. Spíš je
považován za svébytné sportovní odvětví
s vysokými nároky na lovecké dovednosti střelce, který se přece jen musí dostat
ke zvěři blíž než se standardní kulovnicí,
a na jeho střeleckých schopnostech, protože zbraň s relativně nízkým výkonem
vyžaduje velmi přesný zásah.
Původně byla doporučená cena větrovky Crosman Benjamin Bulldog 357
stanovena na 1000 dolarů, ale v internetových obchodech se prodává až
o 325 dolarů levněji.
(Jde o ukázku z nového Speciálu
Střelecké revue Vzduchovky pro
malé i velké.)
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