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Hatsan 25
Turecká invaze na poli zbrojní v˘roby není záleÏitost posledních t˘dnÛ, ale minimálnû
poslední dekády. Kromû obrann˘ch plynovek byly jeden z prvních druhÛ zbraní, kter˘
Turci zaãali masivnû vyváÏet, vzduchovky. Zatímco napfiíklad na poli pistolí a brokovnic
v turecké produkci dosud nevykrystalizovala jednoznaãná ‰piãka nebo lídr trhu,
na poli vzduchovek se tak stalo. Ten lídr je firma Hatsan Arms Company v Izmiru.

atsan dnes pfiedstavuje velmi tvrdou konkurenci pro v‰echny svûtové v˘robce vzduchovek niÏ‰í
a stfiední tfiídy, tedy vzduchovek pro voln˘ ãas. V˘robky firmy Hatsan se k nám uÏ
fiadu let dováÏejí. Ve velkoobchodní nabídce uherskobrodské firmy Kozap najdete
prakticky cel˘ sortiment této znaãky.
K jarnímu vyzkou‰ení jsme si pÛjãili zlamovací vzduchovou pistoli Hatsan model
25. UÏ první pohled na krabici, v níÏ zbraÀ
dorazila, odhalil, Ïe jsme si nepÛjãili jen samotnou zbraÀ, ale kompletní set, kter˘ stfielec potfiebuje pro rekreaãní stfielbu. V‰ak
také na poti‰tûné krabici bylo jasnû napsáno „Airpistol kit“. Prohlídka krabice ukázala, Ïe balení obsahuje také lapaã stfiel ze
silného plechu, sadu 25 vzduchovkov˘ch
terãÛ a dokonce krabiãku diabolek znaãky
Hatsan. Rozumné fie‰ení, které zaãínající
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stfielec nebo stfielec, kter˘ chce mít v‰e potfiebné pro rekreaãní stfielbu vedle domova také tfieba na chalupû, urãitû ocení. Pro
úpln˘ zaãátek v rozsahu dvou set ran
prostû nemusí nic shánût a s tímto setem
tak lze zahnat nejhor‰í abstinenãní pfiíznaky,
vyvolané nedostatkem rekreaãního stfiílení.
Základní materiály, ze kter˘ch je zbraÀ
vyrobena, jsou plasty a ocel. V‰e je
v barvû ãerné, pouze popisy vãetnû loga
jsou zlaté. HlaveÀ tvofií dvû vrstvy, konkrétnû plast a ocel. Plastov˘ plá‰È, jenÏ
vznikl spojením dvou symetrick˘ch,
zvlá‰È vyroben˘ch polovin, obklopuje
ocelovou, jemnû dráÏkovanou du‰i hlavnû. PrÛfiez plá‰tû má zajímav˘ tvar. Je rozdûlen na osm polí, z nichÏ ãtyfii jsou zaoblená a ãtyfii rovná. Vzadu, kde je spojen s napínacím mechanismem, je prÛfiez plá‰tû hlavnû obdélníkov˘.

Nosiã mu‰ky a chrániã mu‰ky jsou vystfiíknuty spolu s plá‰tûm hlavnû, takÏe
jsou pevné. Mu‰ka je do tohoto celku vlepena a je zv˘raznûna svûtlovodn˘m
vláknem Truglo ãervené barvy. Masivní
plast mu‰ku dobfie chrání – konstruktér
evidentnû dobfie ví, jakému zacházení
mÛÏe b˘t zbraÀ v rámci rekreaãní stfielby vystavena, zvlá‰È kdyÏ stfiílejí dûti.
HlaveÀ se sv˘mi 165 mm délky je pfiíli‰ krátká na to, aby pfii nabíjení slouÏila
jako dostateãná páka k pfiekonání odporu masivní pístové pruÏiny. Ke zbrani je
proto pfiidán nástavec z plastu se zdrsnûn˘m povrchem, kter˘ se prostû na hlaveÀ zepfiedu nasune a délku páky prodlouÏí na 250 mm, ãili o devût centimetrÛ. Nástavec souãasnû slouÏí jako difuzor a jeho nasazení i pouÏití umoÏÀuje
právû zvlá‰tní profil plá‰tû hlavnû. Jeho
pomoc je pfii nabíjení velmi znát. Slab‰í
stfielci, aÈ uÏ dûti nebo dámy, sice mají pfii
napínání mechanismu pistole nadále
potíÏe, ale tak je to u kaÏdé vzduchové
pistole této koncepce.
Napínací mechanismus je uloÏen jako
obvykle ve válcovém ocelovém pouzdru
za hlavní. Pouzdro je leskle ãernûné, vpfiedu opatfiené logem v˘robce. Po technické
stránce jde o klasiku, jejíÏ základ tvofií silná pruÏina, která pfied sebou tlaãí píst.
Na zadní ãásti pouzdra závûru je plastová pÛlobjímka, do níÏ je nahofie namontováno hledí. To je vyrobeno také
pfieváÏnû z plastu a je stranovû i v˘‰kovû mikrometricky stavitelné. Záfiez hledí
je ãtvercov˘ a je zv˘raznûn dvûma body
zeleného svûtlovodného vlákna.
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