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Vzduchovky

MY jsme měli možnost vyzkoušet 
vzduchovku Hämmerli Hun-

ter Force 900 Combo, kterou nám 
zapůjčila společnost RWO Team, pro-
vozující internetový obchod colosus.cz. 
Zbraň má ráži 4,5 mm (.177) a jak nám 
řekl Jakub Rotter, s nímž jsme zápůjčku 
projednávali, byla vyrobena v Číně. 

Vzduchovka vás na první pohled pře-
kvapí svým mohutným vzhledem. Celá 
pažba včetně  předpažbí je vyrobena 
z tmavě zbarveného bukového dřeva. 
V  místech úchopu je na ní laserem 
vypálena jemná rybina, která zvyšuje 
jistotu úchopu a  také pěkně vypadá. 
Pažba má pryžovou botku, lícnici a zvý-
šený hřbet. 

Německá společnost Umarex má dnes pod svými křídly jak značky, 
které nabízejí zbraně pro služební použití i špičkové sportovní střel-
ce (Carl Walther), tak značky, které se specializují na výrobu relativ-
ně levných zbraní pro trávení volného času. 

Hämmerli Hunter 
Force 900 Combo 

Výrobce u vzduchovky udává úsťo-
vou energii střely 16 J, což by s diabol-
kami o hmotnosti 0,52 g (JSB Diabolo 
Match) odpovídalo úsťové rychlosti 
přibližně 250 ms-1. Tak jsme použili 
hradla a zkusili zjistit, co je na tom prav-
dy. U diabolek JSB Diabolo Match jsme 
naměřili střední rychlost pouze 211  
±2 ms-1, což odpovídá energii 11,6 J. U dia-
bolek JSB Diabolo Exact o hmotnosti 
0,55 g to bylo 206 ±3 ms-1, resp. 11,7 J. 
Největší energii měly diabolky JSB Dia-
bolo Exact Heavy o hmotnosti 0,67 g,  
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Vzduchovka má pevnou hlaveň. Na-
bíjí se sklopením nabíjecí páky pod 
hlavní. Nabíjecí páka je vyrobena 
z kovu a její délka je podle našeho ná-
zoru optimální. Zastříleli jsme si z této 
zbraně pořádně, ale ani po mnoha 
nataženích nebolela ruka. Samozřejmě 
záleží na fyzičce toho kterého střelce. 
Při každém natažení se zbraň sama 
zajistí. Po natažení nabíjecí páky se 
otevře nabíjecí okénko a dostanete se 
k hlavni, do které vložíte diabolku. Ma-
lou nevýhodou je, že pokud používáte 
zaměřovací dalekohled, překáží vám 
v nabíjení diabolek do komory. Nabí-
jení tak trvá déle a vyžaduje trochu víc 
šikovnosti. 
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Vzduchovka se napíná pákou pod hlavní




