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vzduchovky

Realistické vzduchovky jsou 
vzhledové kopie reálných 
zbraní, často i s podobnou 
obsluhou. Hnacím médiem 

A
irsoftové zbraně a realis-
tické vzduchovky Umarex 
většinou (nebo vůbec?) ne-
vyrábí. Stejně jako výrob-
ky dalších značek vznikají 

u jiných, převážně východoasijských 

věných střenek; měří na délku 220 mm 
a váží 0,910 kg. Tak jako originál má 
jednočinnou spoušť a závěr zakluzuje 
a předkluzuje v systému blowback. Li-
mitovaný Colt střílí ocelovými 4,5mm 
kuličkami, jichž se do zásobníčku vejde 
19. V případě takto zajímavé, pro něko-
ho sběratelské zbraně je naopak cena 

189 € docela přijatelná, ale může 

maloobchodní cena 249 eur se ale zdá 
poněkud přemrštěná.

Umarex má v nabídce několik pistolí 
na bázi legendárního Coltu M1911A1, 
ale nás především zaujal vzpomínkový 
model Colt 1911 WWII Commemora-
tive upomínající na druhou světovou 
válku. Byl vyroben v limitované edici 

Realistické 
vzduchovky Umarex
PeTr MüLLer

je pro ně stlačený CO2 
z 12g bombičky a zbraň 
střílí ocelovými broky ráže 
4,5 mm nebo olověnými 
diabolkami. Uvádíme zde 
minivýběr novinek z nabídky 
německého koncernu Umarex 
z posledních dvou let; většina 
je už i na našem trhu.

firem. Například Beretta 92 FS Sniper 
Grey je tchajwanská licenční kopie 
proslavené armádní pistole; název vy-
jadřuje barevný odstín povrchu. Střílí 
4,5mm diabolkami z osmiranového ko-
toučového zásobníku a je to opakovač-
ka. Zásobník se tedy pootáčí stisknutím 
spouště, která pracuje ve dvojčinném 
režimu (SA/DA). Zbraň má realistické 
rozměry (délka 210 mm), a protože je 
celokovová, váží úctyhodných 1,26 kg. 
Počáteční energii střely výrobce neuvá-
dí, ale určitě se vejde i do nejpřísnějších 
limitů pro volné držení. Stanovená 

jednoho tisíce jednotlivě 
očíslovaných kusů. Zdobí ho ne-
jen slavný motiv dobytí Iwodžimy 
americkou námořní pěchotou, ale 
také mírně (a samozřejmě umě-

le) omšelý zevnějšek, 
jaký mohla zbraň získat 
každodenním nošením 
a častým používáním 
v boji. Také v tomto pří-
padě je zbraň celokovo-
vá, tedy s výjimkou dře-

být problém zajímavou vzpomín-
kovou pistoli vůbec sehnat. Na 
trhu by měla být od letošního 
května.

U další zbraně jsme cenu do-
poručenou výrobcem nenašli, 
ale prodává se u nás za ceny 
v přepočtu kolem 60–70 eur. 
Příznivá cena se zřejmě odvíjí 

od toho, že Browning Hi Power 
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