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Toto je návod na výrobu pušky na deodorant, tzv. potato gunu nebo loktarky,
použitelné na některých českých larpech.

Disclaimer: Toto není jednoduchý návod krok za krokem, spíše sada tipů a
zkušeností různých výrobců shromážděné za deset let puškových bitev. Můžete
si samozřejmě zkoušet vlastní postupy, ale vězte, že už jsme prošlapali hodně
slepých cestiček a věci zde napsané mají dobrý důvod.

Disclaimer 2: Loktarky jsou právně v šedé zóně. Někteří říkají, že nejsou úplně
legální, jiní je ukazovali policistům a odborníkům a dostali zelenou. Neručíme za
jakékoliv problémy, které vám vzniknou jejich výrobou, použitím nebo prodejem.

Jak puška funguje

Princip potato gunu spočívá v tom, že elektrická jiskra zažehne směs deodorantu
a vzduchu, která výbuchem vymrští měkký projektil z hlavně. Ke správné funkci
je nutné, aby byla spolehlivá jiskra, dobře namíchaná směs dobrého deodorantu
a vzduchu a pevná, těsnící komora/hlaveň.

Základní části a materiály pušky

Standardní puška má tyto části:

1) Hlaveň a komora: Tyto části vyrábíme z HT odpadních trubek, protože
mají správné rozměry, jsou rezistentní vůči korozivním zplodinám a v
neposlední řadě jsou tak akorát pevné, aby se nerozletěly při bezpečném
výstřelu, ale nešlo z nich vystřelit nějakou přehnanou silou (použitím
nestandardní směsi nebo střeliva).

2) Elektrika: spoušť, pojistka, jiskřič, baterky atd., dají se řešit různě, ale
budou vyžadovat základní schopnost pájení

3) Pažba: většinou se dělá ze dřeva, protože je to hezké, dodává pušce
realistickou váhu a tvoří oporu jinak křehkým plastovým částem

4) Doplňky: Nabiják, popruh na nošení etc



Výroba

Hlaveň a komora

Základem jsou HT trubky, Na hlaveň budeme potřebovat HT trubku o průměru
50 mm, délka záleží na nás. Pušky fungují i s krátkou hlavní kolem 30 cm, ale
delší hlavně vypadají realističtěji. Skutečná křesadlová mušketa mohla mít i 150
cm, z nichž většinu tvoří hlaveň.

Rozšíření na konci trubky buď uřízněte úplně, nebo uřízněte jenom část s
gumičkou a nechte malý trychtýř, aby se vám puška lépe nabíjela. Obruste řezy
do hladka jinak vám poškodí při nabíjení střelivo (a ruce)

Komoru většina lidí dělá z tzv. čistícího kusu pro trubku o průměru 75 mm.
Objem komory je zásadní pro výkon pušky, ale nesmí se to přehnat. Aby puška
nebyla nebezpečná, nedělejte komory o moc delší než je dlouhý ten čistící kus.



Komoru s hlavní můžete spojit pomocí redukce, ale pozor, kroužky a gumičky na
trubkách nevydrží výbuchy uvnitř samy o sobě. Je třeba je prošroubovat malými
vruty nebo nějak slepit. Další možnost je těsnění uřezat úplně a trubky spojit
jinak, nebo si redukce vytisknout na 3D tiskárně.

Standardní redukce (vlevo) má kónický tvar, který pomáhá směrovat sílu
výbuchu, snížená redukce (uprostřed) má zase jednodušší tvar, který se vám
bude lépe zapracovávat do pažby. Na druhé straně komoru zavřete pomocí zátky
(vpravo). Zátku je třeba zajistit aby nevyletěla při výstřelu směrem do obličeje
střelce!

Uzavírání komory: Čistící kus má šroubovací víčko. Dělají se různě velká víčka,
obecně chcete co největší, protože čím víc vzduchu se dostává do komory, tím
lépe. Existuje mnoho alternativních řešení uzávěru, jako pákové, špuntové, nebo
s kratším závitem. Doporučujeme ale spíše pokročilejším výrobcům, je velmi
těžké je udělat tak, aby těsnily. Šroubovací víčko je jistota.

Elektrika
V každé pušce je jednoduchý systém, který vytváří jiskru v komoře, když se
zmáčkne spoušť. Jiskra musí být dost velká, aby spolehlivě zapálila plyn. Dříve
se používaly kuchyňské zapalovače, ale jejich jiskra je spíš malá. Paralyzér má
zase až zbytečně velkou a může být nebezpečný. Vetšina pušek proto jako jiskřič



používá tzv. high voltage generator aka step up module, které objednáváme z
Číny skrz aliexpress, banggood nebo podobné shopy.

Tuhle věc je třeba krmit dvěma AA baterkama, které se klasicky zadělávají do
držáku na baterie. Doporučujeme vybrat ten, kde se baterky dávají ze stran, a
pak ho celý omotat izolačkou, protože vypadnuté baterky z držáku jsou velmi
častá příčina nefunkční pušky. Výměny baterek se nebojte, vydrží roky.

Tyhle dvě věci se spojí dohromady skrz nějakou spoušť a pojistku. Tam se
používají různá řešení. Jeden ze způsobů je použít páčkový spínač jako pojistku,
a tlačítkový jako spoušť. Na pojistku se pak dá ještě taková krytka, která jí
chrání před nezáměrným přepnutím. Alternativně se dá použít pouze tlačítko
jako spoušť kryté touhle krytkou, která pak slouží jako pojistka. Způsobů řešení
elektriky je mnoho.

Jednotlivé části se spájí dohromady, opravdu není dobrý nápad tam drátky
jenom namotat. Celé je to pak třeba dobře zaizolovat proti vodě a upevnit proti



otřesům. Kam se elektrika umístí je taky variabilní - lze ji zabudovat do pažby,
udělat na ní nějakou schránku zvenčí hlavně nebo jí skrýt dovnitř do hlavně,
oddělenou od komory falešným dnem. Vývody jiskřiče je pak třeba v komoře
upevnit tak, aby držely stále stejně daleko od sebe, cca 5 až 10 mm. Jiskra by
měla být v komoře co nejvíce vzadu, aby výbuch postupoval odzadu dopředu.

Pažba

Pažbu vyřezáme ze dřeva, tak aby do ní hlaveň a komora hezky seděla. Pokud
nemáte frézu, zázraky se dají dělat s lamelovým kotoučem nebo rašplí pro
úhlovou brusku. Pažba může být z jednoho nebo víc kusů, dřevo vyberte nějaké
odolnější. Hlaveň pak k pažbě přichytíme koženými, plastovými či kovovými
pásky, ale myslete na to, že pušku možná budete ještě rozebírat.

Povrchová úprava
Dřevo normálně namoříme nebo nalakujeme, s hlavní je to složitější. Na HT
trubce nic nedrží. Lze jí pečlivě všude obrousit jemným smirkem, pak nastříkat
primerem na plasty a pak metalickou barvou ve spreji. Pak to vypadá hezky a
jakž takž drží. Nebo jí lze celou omotat kobercovou páskou a pak barvit akrylem,
potom to drží skvěle, ale vypadá tak nějak meh. Hlaveň nebarvíme zevnitř.



Doplňky a vychytávky

Nabiják
Hodí se na ládování pušky, aby vás nebolely prsty a na střelbu na delší
vzdálenosti. Doporučujeme mít na něm široký konec (4cm), aby nedeformoval
ládované střelivo. Může být klidně dřevěný, nemusí být nijak dlouhý. Dá se
upevnit pod hlaveň, jako na opravdové pušce, nebo ho můžete nosit zvlášť.
Dejte zatracený pozor, abyste ho nenechali v hlavni, když střílíte.

Chlopeň na víčko
Šroubovací víčko má tendenci lidem padat a ztrácet se. Dá se připevnit k pušce
provázkem či řetízkem, ale potom se vám zakroutí, když ho při nabíjení necháte
viset. Vyzkoušený trik je mít ho připevněné trojúhelníkovým kusem kůže, který
je k pušce chycen ve dvou bodech, takže se nepřekrujcuje, a k víčku šroubem s
velkou hlavou ve volném otvoru, aby se víčko mohlo protáčet při šroubování.

Popruh přes rameno
Hodí se na nošení pušky, doporučujeme přidělat k pažbě a ne ke křehké hlavni.



Střelba

Munice
Existují dva vzájemně kompetitivní standardy střeliva:

Dědictví míru používá tzv “kremrole”, tzn molitanová kolečka průměru 50 mm
slepená do válečku pomocí kobercové pásky.  V ideální formě jsou bezpečné a
hezky lítají. Jejich nevýhoda je snížená odolnost proti vodě, špíně a únavě
materiálu, což všechno může jejich bezpečnost snižovat. Také je musí někdo
vyrobit.

Rošáda přišla s míčky, které se dají koupit hotové. Původním určením je to
antistressový míček, prodává se zlatý a stříbrný a vzhledem k tomu, že jde o
reklamní předmět, lze si objednat i s potiskem. Vychází na cca 15 kč kus, ale je
třeba jich objednat větší množství. Průměr je opět 5 cm. Výhodou míčků je, že
jsou bez práce, zaručeně všechny stejné, vydrží hrubé zacházení a jsou
vodotěsné (dokonce plavou). Nevýhodou je menší přesnost a o něco menší
bezpečnost oproti perfektní kremroli.

Deodorant
Deodorant je to, co se stříká do komory, aby to tam pak vybouchlo. Je třeba
vybrat takový, který moc nestojí, je hořlavý a nenechává po sobě stopy. Stačí
nastříkat na ruku, počkat, a pokud po chvíli na ruce nic není (kromě smradu), je
správný. Teoreticky je možné použít i čistý plyn do zapalovače, ale ten narozdíl
od deodorantu nemá rozprašovací trysku, takže se hůř míchá se vzduchem. Je
hloupý nápad používat okysličovadla nebo podobné věci.
Spalování deodorantu vytváří zplodiny, které je třeba z pušky vyvětrat, a vodu,
kterou je třeba občas vytírat.



Postup nabíjení

1) Zajistit zbraň pojistkou
2) Otevřít komoru, aby se větrala a lépe se nabíjela střela
3) Vložit střelu do hlavně, případně zatlačit nabijákem
4) Nastříkat deodorant, ze vzdálenosti asi 15 cm, aby se hezky míchal se

vzduchem
5) Zavřít víčko, není nutné spěchat
6) Zamířit, odjistit, střílet

Video: https://www.facebook.com/602760350150758/videos/417084815759596

Co dělat když…

To nejiskří
Zmáčkněte spoušť a poslouchejte. Tiché pískání může znamenat, že jiskřič má
konce moc daleko od sebe. Tiché cvakání může být probíjení někde jinde než v
jiskřiči. Pokud neslyšíte nic, může být přerušený kontakt někde, nebo uvolněná
baterka, případně špatné tlačítko. Vybité baterky to téměř nikdy nejsou, v
některých puškách je máme už roky.

To jiskří, ale nebouchá
Máte špatně nastříkáno. Většinou moc spreje, otevřete víčko a trochu odvětrejte.
Nebo namiřte otevřenou komorou směrem od lidí a zmáčkněte spoušť, plyn

https://www.facebook.com/602760350150758/videos/417084815759596


vyhoří a můžete zkusit nabít znova. Pozor na zplodiny z předchozích výstřelů,
foukejte do komory, abyste se jich zbavili. Obecně platí, že čím větší teplo je, tím
méně spreje potřebujete.

To bouchne, ale tak nějak bídně, a střela nevyletí nebo vyletí
málo
Něco vám asi netěsní. Buď špatný náboj, nebo hledejte díru v komoře, závěru
atd. Zvlášť pokud se puška hodně zahřívá, může to znamenat špatné těsnění.

Náboj nejde do hlavně
Pokud používáte náboje omotané kobercovou páskou, může se stát, že lepidlo z
ní vám zalepilo hlaveň a zvýšilo tím tření. Použijte ředidlo nebo WD40 na
vyčištění hlavně.

Bezpečnost
Chovejte se k pušce jako k opravdové, mějte jí pořád zajištěnou, nemiřte na lidi
když nebojujete.
Nestřílejte zblízka (> 5 m). Nemiřte na hlavu a rozkrok. Nekryjte se puškou,
pokud se na bitvě šermuje (rozbijete pušku nebo něčí obličej).
Hlídejte si, abyste měli víčko pořádně zašroubované, aby neuletělo, a zadek
komory zajištěný, aby vám ho výbuch neposlal do zubů.
Nenoste do bitvy brýle, v podstatě jediná zaznamenaná zranění od loktarek jsou
z brýlí zaražených do obličeje.
Pokud dostanete zásah do oka, a máte nějaké následky, běžte hned na oční.
Dávejte pozor, aby se vám do hlavně nedostal žádný bordel, hlína, kamínky a
pod. Stejně tak pozor na nečistoty nalepené na nabíjeném náboji.

...

Sepsal Jakub Janovský na základě zkušeností od Loktara, Elofa a z vlastní
výroby. Fotky Martin Archalous a internet


