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Jedná se o model Hämmerli CR20,
který vyrábí a distribuuje německá
společnost Umarex. Značka Häm-

merli je mezi sportovními střelci pojem.
Podnik na výrobu zbraní založil v roce 1863
švýcarský puškař Johann Ulrich Hämmerli
v Lenzburgu. Firma patřila dlouhá dese-
tiletí ke špičce evropských i světových vý-
robců sportovních zbraní, pušek i pistolí.
Od roku 1973 byla firma Hämmerli ve
vlastnictví koncernu SIG, jehož neuhau-
senská větev se v roce 2001 dostala do
vlastnictví skupiny Lüke & Ortmeier. Vý-
roba se stěhovala do Neuhausenu. Sku-
pina Lüke & Ortmeier pak značku Häm-
merli se všemi právy v roce 2006 proda-
la německému koncernu Umarex.

Výrobu a servis zbraní značky Häm-
merli od té doby realizuje firma Carl Walt-
her v Ulmu, která do koncernu patří.
A týká se to nejen nových umarexov-
ských, ale také původních švýcarských
modelů. Nový vlastník tedy starou znač-
ku nezlikvidoval, ale nadále ji používá –
jednak na výrobcích, které se značkou
převzal, tedy na špičkových sportovních
zbraních, ale do jisté míry také na vý-
robcích nových.

V našem případě se nejedná o špičkové
sportovní zbraně nejvyšší kategorie, na
jaké jsme byli od firmy Hämmerli zvyklí,
ale o zbraně pro zábavu nebo pro začí-
nající střelce.

VĚTROVKA A PLYNOVKA
Nejviditelnější zástupce této skupiny

sportovních zbraní je od roku 2010 Häm-
merli AR20. Jde o cenově přijatelnou vět-
rovku kombinující lehké hliníkové sou-
částky s plastem, která je cíleně nabíze-
na začínajícím sportovním střelcům. Do-
konce vznikl oficiální set zbraně a další-
ho sportovního vybavení, které se začí-
najícím střelcům pod značkou Hämmer-
li nabízí za velmi příznivou cenu. Kromě
toho existuje také verze této zbraně pro
sportovní disciplínu Field Target.

Ale proč píšeme o větrovce AR20,
když jsme začali odstřelovačkami a ply-
novkou CR20? Inu proto, že AR20 a CR20
přišly na trh ve stejné době a vzájemně
jako kdyby si z oka vypadly. Na první po-
hled nezapřou, že jsou blízké příbuzné
a osvědčená řešení se uplatnila na obou
zbraních současně. Včetně hlavně od re-
nomované firmy Lothar Walther, kterou

má jak větrovka, tak plynovka. Odlišnost
mezi zbraněmi je pochopitelně uvnitř, ne-
boť AR20 je větrovka na kartuše se stla-
čeným vzduchem, zatímco naše zbraň je
plynovka na 88g jednorázově použitel-
nou bombičku CO2 značky Walther.

Třinecká firma RWO Team s interne-
tovým obchodem colosus.cz, která je
dnes asi největším hráčem na našem trhu
se zbraněmi kategorie D, nám k testování
poskytla právě jednu jednoranovou ply-
novku Hämmerli CR20S ráže 4,5 mm.
Zbraň s příslušenstvím dorazila v poly-
styrenovém obalu s velmi pěkným po-
tištěným papírovým přebalem. Zbraň
i její příslušenství jsou zde bezpečně ulo-
ženy a v obalu najdete všechno, co po-
třebujete ke zprovoznění plynovky.

Výrobce ke zbrani do začátku dodává
jednu bombičku s 88 g CO2 a doporuču-
je používat pouze příslušenství značky
Walther, které je se zbraní sladěno. Při
zkoušení zbraně jsme používali výhradně
toto příslušenství. Bombička se vkládá do
předpažbí hrdlem napřed a zašroubuje se
nadoraz. Jde to snadno a nevyskytly se
nám žádné potíže. Pokud by se při vyjí-
mání nebo už při vkládání bombičky vy-

K atraktivnímu vzhledu zbraně nepochybně přispívá mohutný kompenzátor, jenž na první pohled navozuje dojem skutečné odstřelovačky. Většina
součástek, které vidíte při pohledu zvenčí, je vyrobena z lehkých kovů a pochopitelně se zde uplatnily plasty. Ocel je uvnitř.
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Opravdová odstřelovačka není laciný špás. Hodně peněz stojí vedle jejího
nákupu i její provoz, a také vhodné střelnice u nás nejsou na každém rohu.
A tak se vyrábějí zbraně, které střelci nabídnou požitek podobný střelbě
z odstřelovačky, neudělají takový vítr v peněžence a nevyžadují rozlehlé
střelnice. Jedna z cest vede směrem k pneumatickým zbraním. Airsofty,
vzduchovky, větrovky, plynovky. Na tomto poli se v posledních letech
udělalo opravdu hodně práce. A právě jedna plynovka-odstřelovačka
se dostala do redakce Střelecké revue k vyzkoušení.
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