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Hämmerli TAC R1 .22 Long Rifle

Stále oblíbenější variantou samonabíje-
cích malorážek jsou zbraně vzhledově 
odpovídající některé z  velkorážných 

nebo dokonce plně samočinných zbraní.

AR-15 V MALORÁŽCE
Asi zde nenapíšeme nic objevného, když zo-
pakujeme, že zbraně řady AR-15 jsou jedny 
z naprosto nejoblíbenějších a nejrozšířeněj-
ších civilních samonabíjecích zbraní na svě-
tě. To s  sebou přináší i  značnou poptávku 
po jejich malorážkovách alternativách, ať už 
kvůli snížení nákladů na  střelbu, možnosti 
využití pistolových střelnic nebo základní-
mu výcviku střeleckého dorostu. Existují dvě 
alternativy malorážkových AR – přestavby 
stávající zbraně v  ráži .223 Remington po-
mocí konverzního kitu a  samostatné malo-
rážkové kompletní zbraně.

KONVERZE PRO AR
Konverzní kit, jenž se vloží do  standardní 
AR-15 ráže .223 Remington, je adaptér se-
stávající z  vložného závěru a  nábojové ko-

mory plus adaptéru do  zásobníkové šachty 
nebo zásobníku. Tento adaptér má v přední 
části nábojovou komoru ráže .22 LR, jejíž 
vnější tvar odpovídá nábojové komoře .223 
Rem a touto částí se zasune do nábojové ko-
mory hlavně .223 Rem.

Výhodou je, že střelec užívá svou vlastní 
zbraň, tedy má zcela shodné ovládací prvky, 
pažbu, rukojeť, celkovou ergonomii a nepo-
třebuje druhou zbraň. Nevýhodou ovšem 
jsou určitá technická omezení, zejména ne-
vhodné stoupání vývrtu hlavně a z toho ply-
noucí nevalná přesnost, dále nutnost velmi 
pečlivého čištění vývrtu hlavně (pokud není 
hlaveň po  střelbě malorážkovým střelivem 
řádně vyčištěna, následným použitím pláš-
ťovaného střeliva .223 Rem. dochází k  její-
mu nadměrnému opotřebení nebo dokonce 
nevratnému poškození) a v neposlední řadě 
taky diskutabilní spolehlivost.

PRO A PROTI
Oproti konverznímu kitu je celkově tedy 
bezesporu výhodnější pořízení samostatné 

malorážkové zbraně. I  to má samozřejmě 
své „ale“ a  tím je zejména vyšší pořizovací 
cena (zhruba o třetinu až polovinu). Dalším 
aspektem „proti“ může být omezená do-
stupnost malorážkových klonů AR-15 (ak-
tuálně jsou na  trhu vlastně pouze dva, zde 
popisovaná Hämmerli TAC R1 a dále S&W 
M&P15-22) a to, že tyto zbraně neodpovída-
jí zcela všem AR-15. Takže pokud má někdo 
speciálně vyladěnou vlastní AR-15 a  chce 
mít to samé v malorážce, může pro něj být 
konverze jedinou cestou, protože uvedené 
malorážkové zbraně nemusejí jít postavit 
do shodné konfigurace jako „velká“ zbraň.

Skutečností totiž je, že i přes velkou spřízně-
nost malorážkových klonů s originálními AR-
15 nejde samozřejmě o  kompatibilní zbraně. 
Některé doplňky a  zejména periferie (pažby, 
gripy, předpažbí) dost možná půjdou použít 
na obou zbraních, ale velká část nikoliv. Každý 
si tedy musí sám rozhodnout, co preferuje.

MALORÁŽKY WALTHER
V  minulých zhruba deseti letech se velmi 

dobře na  našem trhu prodávaly samona-
bíjecí malorážky od  zbrojovky Walther, jež 
ovšem byly rovněž vyráběny v  Umarexu 
(Umarex od  roku 1993 zbrojovku Walther 
vlastní). Šlo o velmi vydařenou kolekci zbra-
ní vyráběných pod licencí zbrojovek Colt 
a  Heckler & Koch (tedy nesly i  logo origi-
nálního výrobce) a  řada sestávala z  pušek 
a karabin Colt M-16, M-4 a H&K 416 něko-
lika verzí. Sortiment doplňovaly ještě malo-
rážkové „samopaly“ UZI. Ne moc známým 
faktem je, že Umarex vyráběl rovněž malo-
rážkové klony pušek Beretta ARX a H&K G-
-36K, ale tyto zbraně byly dodávány pouze 
přímo originálním výrobcům, tedy zbrojov-
kám Beretta a H&K.

Konstrukčně byly všechny uvedené samo-
nabíjecí malorážky shodné a  v  různém ka-
bátě byl vždy umístěn stejný vnitřní mecha-
nismus. To samozřejmě značně usnadňovalo 
výrobu a logistiku a v neposlední řadě i ad-
ministrativu, neboť dokud do „chassis“ není 
vložen vnitřní mechanismus, nejde o zbraň, 
ale o prázdný obal bez funkce.

I  když všechny uvedené malorážky byly 
bezesporu prodejním úspěchem, ani zbro-
jovka Colt ani Heckler & Koch neprodlou-
žily před třemi lety s  Umarexem licenční 
ujednání a výroba tak byla ukončena.

HÄMMERLI TAC R1
Ukončením výroby a  doprodejem zásob 
malorážek Umarex/Walther se na  trhu vy-
tvořila dost značná mezera, jíž omezeně 

dostupné malorážky S&W M&P15-22 ne-
dokázaly vyplnit. Poptávka se postupně zvy-
šovala tak, že se Umarex rozhodl zareagovat 
de facto obnovením výroby oblíbené samo-
nabíjecí malorážky na  shodném principu, 
jako byly předchozí zbraně s  logem Colt či 

H&K: byl využit naprosto shodný interní 
mechanismus a ten byl „zabalen“ do kapo-
táže reflektující dnes velmi oblíbené spor-
tovní či „taktické“ karabiny AR-15. Vzhle-
dem k tomu, že zbrojovka Walther nechtěla 
své jméno spojovat s  „taktickou“ maloráž-
kou (zřejmě kvůli vysokému renomé, jež 
Walther má na poli špičkových sportovních 
malorážek) a  Umarex se nechce profilovat 
jako „výrobce ostrých zbraní“, bylo využi-

to jméno další zbrojovky z  portfolia toho-
to koncernu, legendární švýcarské značky 
Hämmerli. Na  trh tak byla vloni uvedena 
zcela nová, i když vlastně stará známá  sa-
monabíjecí malorážka od  označením TAC 
R1. 

Puška je osazena velmi kvalitní, ergonomicky 
tvarovanou a atraktivní pažbou



Malorážky odjakživa byly, jsou a budou 
jednak vstupní branou do světa střelectví 

pro mnoho začínajících střelců a jednak 
nadále zůstanou významným sportovním, 

výcvikovým i třeba loveckým nástrojem 
v rukou střelců zkušených. 

Text: Jindřich Syrový
Foto: RVV Studio

Levné
střílení 

s AR-15

Zbraň v kamufláži barvami Krylon – pouze odliš-
ný zásobník s výřezem odhaluje, že jde o malo-

rážku a nikoliv o „plnotučnou“ AR-15



P R O F I L P R O F I L36 37

MODERNÍ PRVKY
Malorážka Hämmerli TAC R1 na první po-
hled zaujme „dospělým“ vzhledem, kdy do-
kud v ní není založen zásobník, není k  ro-
zeznání od „velké“ AR-15. Zbraň je osazena 
velmi kvalitní, ergonomicky tvarovanou 
a atraktivní pažbou, samozřejmě teleskopic-
ky délkově stavitelnou, navíc opatřenou pry-
žovou botkou a moderními kotevními body 
pro založení QD poutek na  popruh. Dále 
zaujme moderně tvarovaná pistolová ruko-
jeť a zejména volně plovoucí, hliníkové před-
pažbí délky 13“ s montážním rozhraním M-
-LOK na pozici 3 – 6 – 9 hodin, průběžným 
railem Picatinny na 12. hodině a opět inte-
grovanými kotevními body pro QD poutka.

Od  prvního pohledu je zbraň kvalitně 
zpracovaná, robustní, a její celokovová kon-
strukce vzbuzuje důvěru. První překvapení 
přijde, jakmile ji uchopíte do ruky. Robustní-
mu vzhledu neodpovídá hmotnost (prázdná 
kolem 2,6 kg), zatímco „ostrá“ AR-15 s 16“ 
hlavní by nejspíše vážila zhruba o  půl kila 
víc (právě kvůli hlavni). Dalším a tentokráte 
trošku nepříjemným překvapením je odpor 
spouště (výrobce uvádí 3,5-4,0 kg), nicméně 
za prvé se dá snížit a za druhé se na něj dá 
zvyknout, neboť odpor je sice velký, ale bo-
dový a chod spouště krátký.

OVLÁDÁNÍ ZBRANĚ
Hämmerli TAC R1 má základní ovládací 
prvky shodné s  AR-15, lehce se liší odpo-

rem či délkou chodu součástí díky odlišné 
konstrukci interních mechanismů: napí-
nací táhlo je standardně umístěno vzadu 
v uložení v horní části pouzdra a napíná se 
rovněž nad tubus pažby. Jeho chod je ale 
kratší a  odpovídá délce chodu závěru pro 
náboje .22 LR. Ovladač pojistky/přeřaďova-
če se ovládá shodně jako u AR-15, jediným 
rozdílem je ovšem fakt, že zbraň lze zajistit 
i  v nenataženém stavu. Vypouštěč zásobní-
ku funguje zcela shodně. Doražeč závěru 

SPOLEHLIVOST
Funkční spolehlivost je u samonabíje-
cích malorážek krizový bod. Bohužel 
mnoho majitelů není jaksi srozuměno 
s faktem, že náboj .22 LR nikdy nebyl 
určen pro užití v jakékoliv samonabíjecí 
zbrani a kvůli široké škále různých typů, 
provedení i kvality nabízených nábojů 
je prostě občas třeba vhodnou munici 
pro danou zbraň hledat. U malorážky 
Hämmerli TAC R1 výrobce doporučuje 
užití střeliva HV, jež má vyšší výkon. My 
jsme vyzkoušeli, že tato malorážka fun-
guje zcela spolehlivě i se standardními 
náboji, pokud za a) je zbraň vyčištěná 
a namazaná a za b) střelec věnuje tro-
chu pozornosti přípravě střeliva. Postačí 
standardní náboje nasypat na mastný 
hadřík a v něm je promnout, případně je 
prostříknout olejem ve spreji a hadříkem 
otřít. Následně zbraň funguje zcela bez-
problémově i se standardními náboji.



Vypouštěč zásobníku je na shodném místě 
a ovládá se zcela stejně jako u AR-15

Krytka výhozního okénka 
funguje shodně jako 
u AR-15, pod ní se skrývá 
samozřejmě zcela odlišné 
ústrojí

Ovladač pojistky lze 
na rozdíl od AR-15 

přepnout do polohy 
zajištěno i nenata-

ženém stavu zbraněKaždá samonabíjecí 
malorážka potřebuje 
vyzkoušet různé druhy 
střeliva, aby byla 
zajištěna bezporuchová 
funkce. Náboje Lapua 
SK jsou bezesporu 
velmi dobrou volbou.

Ústí hlavně je opatřeno 
tlumičem výšlehu typu 
A2, jenž má ovšem 
v tomto případě pouze 
estetickou funkci

Sklopné hledí je opatřeno překlopným dioptrem 
se dvěma velikostmi průhledítka a je 
stranově stavitelné

V akčním paketu se malorážka nabízí včetně 
oblíbeného kolimátoru Holosun, zde 
model HS503CU se solárním panelem

Napínací táhlo má kratší chod odpovídající délce 
chodu závěru

SAMOTNÁ STŘELBA 
JE, JAK LZE OČEKÁ-
VAT, VELMI PŘÍJEMNÁ 
A ZÁBAVNÁ. 



P R O F I L38 P R O F I L 39

TECHNICKÁ 
DATA

HÄMMERLI  
TAC R1

Ráže 
.22 Long Rifle
Délka hlavně 
16“ (409 mm)
Celková délka  

(min/max) 
834 / 915 mm
Celková výška 

(se zásobníkem 
a kolimátorem) 

290 mm
Šířka 

55 mm
Hmotnost (prázdná) 

2,75 kg
Mířidla 

sklopná muška, 
výškově stavitelná; 

sklopné hledí 
s překlopným 

dioptrem, stranově 
stavitelné, volitelný 

zaměřovač
Výrobce 

Umarex, Německo, 
www.umarex.de

Dovozce 
CB Servis Centrum 
s.r.o., www.guns-

trade.cz
Prodejce 

Armed Store s.r.o., 
www.armed.cz

Cena 
14 990 / 19 990 Kč 
včetně kolimátoru 
Holosun HS503CU

sice na zbrani je a dokonce se jeho hmatník 
pohybuje proti tlaku pružiny, ovšem funkční 
není, neboť na  závěru nejsou odpovídající 
ozuby, do nichž by trn doražeče mohl zasko-
čit. Je tedy otázkou, proč jej vůbec výrobce 
na zbraň instaloval, přičemž odpovědí může 
být kupříkladu snaha o maximální shodnost 
všech ovládacích prvků s AR-15, kdy střelec 
alespoň může simulovat press-check. 

PŘÍJEMNÉ STŘÍLENÍ
Samotná střelba je – jak lze očekávat – 
velmi příjemná a zábavná. Ke zbrani se 
dodává zásobník o kapacitě 20 nábojů, 
jenž tvarově i délkově odpovídá standard-
nímu 30rannému zásobníku .223/5,56 
a dále lze dodat ještě prodloužený zásob-
ník na 30 nábojů (ten zhruba odpovídá 
40rannému zásobníku .223/5,56). V na-
bídce výrobce je rovněž zásobník s ka-
pacitou 10 nábojů, ale ten bohužel není 
kratší, jde o původní 20ranný zásobník 
s vloženým omezovačem.

Sestava závěru je vložena 
ve vnitřním pouzdru, do nějž je 
rovněž zašroubována  hlaveň. 
Pro větší údržbu, případně pro 

komplexní čištění, lze po sejmutí 
úsťového tlumiče výšlehu a jeho 
adaptéru celou sestavu vyjmout

Teleskopická pažba je 
stavitelná v rozmezí 
8 cm a je opatřena pry-
žovou botkou a lůžkem 
pro rychle snímatelné 
oko popruhu

Doražeč závěru zde 
není funkční, pouze 
doplňuje design tak, 
aby zbraň co nejvíce 
odpovídala velkorážné 
AR-15

Zásobník tvarově i roz-
měrově odpovídá stan-
dardnímu zásobníku 
pro AR-15, ovšem kvůli 
jednořadému umístění 
nábojů má kapacitu 
pouze 20 nábojů

Pro běžnou údržbu 
postačí zbraň „ote-

vřít“ a mechanismus 
prostříkat čistícím 

prostředkem a ná-
sledně třeba vyfou-

kat kompresorem


