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Z HISTORIE

Pistole Hämmerli – Walther Olympia přestala v průběhu doby 
vyhovovat náročným požadavkům na disciplínu rychlopalná 
pistole. Hlaveň byla položena vysoko nad rukou a pohyblivá 
hmota závěru nepůsobila příznivě na rychlost a přesnost střelby. 

P
rotože se firma chtěla udržet 
v „klubu“ výrobců špičkových 
pistolí pro tuto disciplínu, za
hájila v roce 1970 produkci 
malorážkové pistole Hämmerli 

mod. 230 v ráži 22 short, která elimino
vala nedostatky předcházející zbraně. 
Šlo od základu o novou konstrukci 
jednočinné pistole s několika zajíma
vými prvky. Tělo pistole, odlitek ze 
stříbřitého nemagnetického kovu, je 
celkem složitě profilované. Ve výrazně 
skloněné rukojeti je zásobníková šachta 
a bicí pružina, jejíž konstrukce a umís
tění nezapře svou předlohu v pistolích 
Walther PP/PPK. Spodní strana opěry 
pružiny slouží i jako záchyt zásobníku. 

HÄMMERLI
230
ING. SVATOPLUK KRUTIŠ

Nad čepem, na kterém je zavěšen mě
síčkový jazýček spouště, leží spoušťová 
páka s přerušovačem, ovládající spouš
ťový ozub. Je velmi zajímavě zajištěna 
v těle zbraně, a to rozpěrnou segerovou 
pojistkou v drážkách těla. Nad horním 
úponem velmi rozměrného lučíku spouš
tě je umístěna demontážní páčka, kterou 
fixuje v krajních polohách odpružená 
ocelová kulička. Tlak na ni je možno 
nastavit „červíkem“ v čele těla. Samot
nou spoušť lze seřizovat sedmi šroubky. 
Propad spouště se reguluje imbusovým 
šroubkem v jazýčku, krok a moment pak 
šesti šrouby v těle, přístupnými pouze 
po sejmutí horního dílu zbraně s hlavní. 

Na zadní části těla je osazena masivní 
základna stranově i výškově stavitelné
ho hledí. Přední plochu základny, na kte
rou naráží po výstřelu závěr, tvoří tlumící 
vložka z černé pryže. Pod základnou je 
další vychytávka, která měla zlepšit dr
žení a fixaci zbraně. Po uchopení pistole 
a zmáčknutí tlačítka na zadní části rámu 
se pod tlakem pružiny přiklopil hřbet 
rámu s profilovanou pryží k horní hraně 
ruky, takže pistole byla při střelbě lépe 
stabilizována. ISU, tedy mezinárodní 
střelecká unie, tuto úpravu brzy zakáza
la. Proto pistole vyrobené později mají 
nos těla bez pryžového profilu. 

�� John Moses Browning 
(vlevo) s Frankem Burtonem 
od firmy Winchester posuzují 
první sériový exemplář BAR

Pistole má pevnou hlaveň osazenou 
v nosné ocelové části, upevněné hákem 
a drážkami na těle zbraně. Spojení zajiš
ťuje otočná demontážní páčka. Pevná 
část sahá k přednímu úponu lučíku.  
Od něj směrem k ústí hlavně jsou nasa
zeny dva rozměrné ocelové díly, sloužící 
i jako závaží. Přední nese na horní straně 
pevnou mušku. Před muškou jsou po 
stranách dva výšlehové otvory kom
penzátoru, z nichž unikající plyny mají 
zabránit výraznějšímu zdvihu hlavně 
po výstřelu a tím umožnit rychlejší sta
bilizaci zbraně pro další výstřel. Plyny 
jsou vedeny kolem hlavně od nábojové 
komory. Odběr se děje oboustranně 
v úrovni dvou otvorů na boku hlavňo
vého bloku nad předním úponem lučíku. 

Uvnitř zadní části (pouzdra) se po
hybuje válcový závěr s odpruženým 
zápalníkem a vytahovačem. Z pouz
dra vyčnívají pouze hmatníky, slouží
cí k natažení závěru. Extrémně štíhlý 
zásobník, složený z ocelových výlisků 
a slitinové patky, pojme sice 6 nábojů, 
ale pro snazší orientaci má vyznačenu 
polohu podavače pro 5 nábojů. Světlé 
dřevěné lakované střenky s výraznou 
oporou pro ukazovák, prostředníček 
a palec pravé ruky jsou poněkud aty
pické a v tomto případě ukazují spíš na 

�� Hämmerli 230

�� Sklopený „bobří ocas“


