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střeliva, které je uloženo v plastové lah-
vičce s násypkou o slušném obsahu 400 
kusů. Hrubším povrchem střel je dosa-
žena vyšší pravděpodobnost přilepení 
kuličky na gelový povrch zombieterče. 

Zombie Hunter v Umarexu oblékli  
do nezaměnitelného dvoutónového 
provedení s olivově zeleným závěrem 
a černým tělem. Až na některé malé díly, 
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jako jsou šroubky střenek, čep kohoutu, 
duralová hlaveň či nezbytné pružiny, je 
zbraň vyrobena z odolného plastu. To 
dodává lehounké pistoli v měřítku 1:1 
menší realističnost při úchopu, avšak 
velmi nízká hmotnost (208 g v nenabi-
tém stavu) neobtěžuje a i mladí střelci, 
kteří již dokážou natáhnout závěr s tuhou 
pružinou, snadno tuto pistoli udrží v zá-
měrné a déle odolávají únavě.

Výrobce pro lepší designový efekt 
vsadil do závěru lesklý duralový plíšek 
do místa, kde má ostrá pětačtyřicítka 
výhozní okénko. Levou stranu závě-
ru opatřil obchodní značkou Combat 
Zone a bílým nápisem ZOMBiE HUn-
TER s dvanácti symbolickými „zářezy 
na pažbě“ – tento airsoftový lovec má 
totiž jednořadý plochý zásobník, kte-
rý pojme přesně dvanáct plastových 
střel. nikterak přehnanou kapacitou 
zásobníku, který ze zbraně doslova vy-
létne po zmáčknutí tlačítka záchytu, se 
tato airsoftová zbraň ještě víc přibližuje 
skutečným ostrým Coltům. 

Zbraň má pohyblivý závěr, který se 
může pyšnit jistým a přesným chodem. 
na výborném technickém řešení chodu 
závěru se zajisté podílejí vodicí drážky 
protažené až k ústí hlavně. Pochvalu si 
zaslouží i plně funkční realistická pojist-
ka, která má také jistý krok. Manuální 
pojistka navíc vydává při zajištění i od-
jištění zbraně jasné cvaknutí. O přesnou 
a stabilní fixaci tlačítka pojistky s pro-
dlouženým sportovním hmatníkem se 
stará odpružený čep uložený v klasické 
coltovské trubičce nad levou střenkou. 

Celkově čisté provedení povrchu zbra-
ně doplňují výrazně zdrsněné plastové 

Pro všechny náruživé 
střelce, kteří se rádi 
pobaví střelbou na oživlé 
mrtvolky, připravila 
německá firma Umarex 
airsoftový manuál 
postavený na nesmrtelném 
základu legendární pistole 
Colt 1911. Airsoftová 
„pětačtyřicítka“ v ráži 
6 mm BB je kromě 
lákavého vzhledu opatřena 
i přibaleným gelovým 
terčem.   

na zombíky
střenky, které zaručují jistý úchop. ko-
hout s dlouhým palečníkem je pohyblivý 
a po natažení zůstává zachycen spouš-
ťovým ozubem. Takto vyšperkovanou 
zbraň výrobce neschoval do tradičního 
obalu z papíru, ale zatavil ji i s doplňky 
do odolné PVC fólie čiré barvy. 

Výrobce doporučuje střelbu výhrad-
ně 0,12g střelami 6 mm BB. Počáteční 

J
ednočinná airsoftová pisto-
le Zombie Hunter rozhodně 
není zbraň pro rozené kropiče 
s těžkým prstem na spoušti. 
Vzhledem k tomu, že jde o čis-

tokrevný manuál, je nutné stažením 
závěru nejprve připravit mechanis - 
mus pistole ke každému jednotlivému 
výstřelu. i přes tento handicap všech 
manuálek se tyto zbraně stále vyrábějí 
ve velkém objemu. důvody jsou prosté. 
Většina mladých střelců a jejich rodičů 
oceňuje provozní nenáročnost a přede-
vším nízkou pořizovací cenu. Také „vý-
kon“, který zpravidla nepřesahuje 1 J, je 
pro vyžití většiny začínajících „pistolníků“ 
a pobavení střelbou zcela dostačující.

To je případ i Lovce zombíků, který 
se dodává v zajímavém střeleckém 
setu s netradičním lepkavým terčem 
a zásobou originálního neleštěného 




