
Ubûhlo víc neÏ tfiicet let. Model Ty-
phoon se v nabídce znaãky Web-
ley vyskytuje i dnes, ale s Typhoo-

nem z roku 1977 nemá v˘jimkou znaã-
ky nic spoleãného. Na rozdíl od toho
star‰íhomodelu, kter˘ se k nám tehdy po-
chopitelnû nedováÏel, se nov˘ Typhoon
nedávno objevil na na‰em trhu amy jsme
mûlimoÏnost tuto vzduchovku vyzkou‰et.
Moderní Typhoon z roku2011, kter˘nám

zapÛjãila firma Brno Hunt, je klasická zla-
movací vzduchovka, jejíÏ vzhled i pouÏité
materiály byly pfiizpÛsobeny poÏadavkÛm
21. století. HlaveÀ je ocelová, ale tvofií ji dvû
vrstvy. Uvnitfi viditelnéhoplá‰tû je vloÏena
du‰e, která je také ocelová, jemnû dráÏko-
vaná. Plá‰È je v pfiedních dvou tfietinách
kruhového prÛfiezu. Vzadu, kde je spojen
s napínacímmechanismem, je prÛfiez ob-
délníkov .̆Na levé stranû je znaãení v˘robce
s údaji o ráÏi (5,5mm), zemi v˘roby, kterou
je Turecko, a v˘robním ãíslem.
Na pfiední ãásti hlavnû je nasazena

plastová objímka, ze které vystupujemo-

hutn˘ nálitek, v jehoÏ stfiedu je umístûna
odpruÏená mu‰ka obdélníkového prÛ-
fiezu. Masivní chránítka mu‰ky po stra-

nách a její odpruÏení dávají majiteli jas-
nû na vûdomí, Ïe tady se poãítá s ob-
ãasn˘m nárazem, kterému se prostû
zbraÀ v rámci volnoãasov˘ch aktivit ne-
ubrání. KdyÏ mu‰ka na nûco narazí, za-
tlaãí se mezi chránítka a potom se zase
vrátí do pÛvodní polohy.
Masivní chránítka mu‰ky jsou v‰ak

souãasnû pfii spodním okraji opatfiena
dráÏkami pro nasazení nabíjecího ná-
stavce, nebo chcete-li, rukojeti. HlaveÀ
je se sv˘mi 175 mm délky prostû pfiíli‰
krátká na to, aby slouÏila jako páka
k pfiekonání odporu silné pruÏiny. Ná-
stavec z plastu se zdrsnûn˘m povrchem
se nasune na hlaveÀ zepfiedu a délku
páky prodlouÏí na 268 mm. Pfiiznejme si,
Ïe je to znát. Pfied jeho aplikací by se
zbraÀ sice dala zlomit, ale po ãase by to
urãitû odnesla mu‰ka se sv˘mi chránít-
ky. Najednou jde v‰echno jako po más-
le – i kdyÏ slab‰í stfielci nebo stfielkynû ãi
dûti mají s krátkou hlavní a její pruÏinou
i pfies pouÏití nástavce potíÏe... Povr-
chová úprava kovu hlavnû je bezvadná,
zakonãená leskl˘m ãernûním.
Napínací mechanismus je ukryt, po-

dobnû jako umnoha jin˘ch vzduchov˘ch
pistolí, ve válcovém pouzdru/pístu za
hlavní. Jde o klasiku, jejíÏ základ tvofií pru-
Ïina, která pfied sebou tlaãí píst. Pouzdro
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V roce 1977 nebo v roce pfiedchozím uvedla firma Webley & Scott na trh vzduchové
pistole Hurricane a Typhoon, které byly pokraãováním klasick˘ch konstrukcí Premier
a Junior, jeÏ se zaãaly vyrábût uÏ pfied první svûtovou válkou. Pístov˘ mechanismus
obou vzduchov˘ch pistolí se napínal odklopením hlavnû dopfiedu, pfiiãemÏ mechanismus
byl umístûn pod hlavní a píst se pohyboval smûrem dozadu. Prostû klasika Webley.
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Napnutí pístu usnadÀuje nástavec, kter˘ se nasouvá zepfiedu na hlaveÀ

Webley Typhoon ráÏe 5,5 mm. S v˘jimkou tvaru mífiidel je zbraÀ neobyãejnû podobná tureckému
modelu Hatsan 25.




