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Howa M-1500
Petr Mikulášek

moderní zbraně

nejen v uSA. V průběhu let neustále 
potvrzuje pověst výrobce spolehlivých 
a precizně fungujících zbraní pro civil-
ní i vojenské účely. Výrobní závod je 
umístěn ve vnitrozemí, takže nedáv-
né živelné pohromy, které Japonsko 
postihly, Howa přežila bez větších 
následků. 

existuje několik základních požadav-
ků, které musí splňovat moderní lovec-
ká či sportovní kulovnice. Základem 
každé palné zbraně je vysoce 

možnost na vlastní kůži se přesvěd-
čit o kvalitě a účinnosti používaných 
zbraní.

Počátky zbrojní výroby v Japonsku 
jsou spojeny s doposud technologicky 
nepřekonaným uměním výroby chlad-
ných zbraní od samurajských bojov-
níků až po neslavně známou výzbroj 
císařské armády, která byla nasazena 
v obou světových válkách. Po konci 
druhé světové války a faktické demi-
litarizaci tamního průmyslu většina 
zbrojovek díky své tradici a technické 
vyspělosti úspěšně přešla na civilní 
strojírenskou výrobu. Obrovský ná-
růst poptávky po kvalitních a cenově 
dostupných výrobcích způsobil rozvoj 
tamního hospodářství a Japonsko se 
brzy zařadilo mezi nejsilnější ekono-
miky světa.

Jedním z příkladů úspěšného pře-
chodu na civilní zbrojní produkci je 
zbrojovka Howa, která svůj 
název převzala od stejno-
jmenného ostrova v Již-
ním Pacifiku. Díky vlastní 
výrobě prvotřídní oceli se 
původně zaměřovala na vý-
robu součástek pro veškerý 
průmysl. Z důvodu mimořádné 
kvality a přesnosti hlavní kovaných 
zastudena se Howa stala dodavatelem 
mnoha významných výrobců zbraní 

�� Howa Axiom 
Varminter

Opakovací
 kulovnice 

ze zeMě
saMurajů Japonsko, známé jako země 

vycházejícího slunce, se 
stalo zejména v poválečné 
historii místem, kde 
veškerá produkce, nejen 
strojírenského průmyslu, 
znamená absolutní špičku 
daného odvětví. Výrobky se 
značkou Made in Japan jsou 
synonymem užití nejlepších 
materiálů a dokonalého 
zpracování za pomoci 
nejmodernějších technologií.

V 
této zemi, která je kolébkou 
většiny bojových umění, má 
obrovskou tradici i zbrojní 
výroba. každý, kdo se histo-
ricky ocitl v bojovém konflik-

tu s obyvateli tohoto souostroví, měl 

�� Závěr s vytahovačem 
a odpruženým vyhazovačem

�� Odnímatelné zásobníky na 5 a 10 nábojů
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kvalitní hlaveň s dokonale provede-
ným vývrtem a nábojovou komorou, 
která zajistí přesnost střelby. Neméně 
důležitý je dokonale fungující, bezpeč-
ně uzamčený závěr s hladkým cho-

a být odolná vůči vnějším pod-
mínkám. to vše je třeba doplnit 

spolehlivým spoušťovým mechanis-
mem nezbytným pro bezpečné 

ovládání a přesnou střelbu.
Nejznámější model ze současné pro-

dukce zbrojovky Howa je opakovací ku-
lovnice M-1500,  známá kvalitou použi-
tých materiálů, řemeslného zpracování 
a dlouhou životností. Základní filozofií 
firmy je nabídnout dokonalý výrobek 
s vynikajícím poměrem ceny a kvality. 
Současná roční produkce představuje 

několik desítek tisíc kusů, které se liší 
pouze použitou pažbou, ráží, délkou 
a průměrem hlavně. Poptávka se kaž-
dým rokem výrazně zvyšuje.   

Na evropský trh vstoupila  Howa 
aktivně asi před čtyřmi lety..Za po-
měrně krátkou dobu si získala prestiž 
a popularitu na tak náročných i kon-
zervativních trzích, jako je Německo, 
rakousko, Velká Británie nebo Francie. 
Velký prodejní úspěch zaznamenala 
také ve Skandinávii nebo v zemích 
bývalého Sovětského svazu, kde tvrdé 

klimatické podmínky a způsob lovu 
plně prověřily odolnost a spolehlivost 
této značky.

Howa M-1500 se vyrábí ve dvou veli-
kostech závěrového systému z uhlíko-
vé nebo nerezavějící oceli, který jsou 
osazen zastudena kovanou hlavní. 
Použitá technologie černění je velmi 
odolná vůči korozi a zajistí dokonalou 
ochranu proti vnějším vlivům. Stále 
populárnější „bezúdržbové“ celonere-
zové provedení nabízí delší životnost 
a použitelnost v jakémkoliv prostředí. 
kratší systém umožní využití ráží od 
223 remington až po 308 Winchester. 

dem, který za jakýchkoliv 
podmínek a bez ohledu na 

druh použitého střeliva zajistí rychlé 
a spolehlivé přebití umožňující opako-
vání střelby. Aby toto vše fungovalo 
harmonicky jako jeden celek, je velmi 
důležité uložit systém zbraně do  kva-
litní, odolné a ergonomicky optimální 
pažby. Pažba by navíc svou konstrukcí 
měla maximálně eliminovat zpětný ráz 

�� Kulovnice 
Howa v polyme-
rovém pažbení 
Hogue Overmol-
ded a v pažbení 
z laminovaného 
dřeva
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Delší systém je použitelný 
pro výkonnější ráže až po 

338 WinMag. Nabídka ráží 
a provedení hlavní je široká, 

což umožňuje použití na vět-
šinu druhů lovu či sportovní 
střelby.

Základní a vysoce prak-
tické provedení M-1500 je 
opatřeno pažbou Hogue 
Overmolded z oboustranně 

pogumovaného kvalitního polymeru 
v barvě černé nebo zelené. Systém 
zbraně je v pažbě uchycen užitím 
tzv. „pilar bedding“. Samozřejmostí 
je dnes plovoucí hlaveň, nehlučná 
třípolohová pojistka a protiskluzové 
uchopení, které zajistí bezpečnost 
a omezí únavu střelce. Pažba je opat-
řena botkou zhotovenou z unikátního 
pryžovo-silikonového materiálu, která 
údajně zajistí útlum pociťovaného 
zpětného rázu až o 30 % ve srovnání 
s pažbou klasické konstrukce.

objednat na zakázku. V evropě jsou nej-
prodávanější ráže  223 rem, 243 Win, 

7 mm remMag, 308 Win, 
270 Win, 30-06 Sprgf, 
6,5x55 Se, 300 WinMag  
nebo 338 WinMag. k dis-

pozici jsou hlavně délky 
510, 560 a 610 mm, od leh-

kých až po sportovní varmin-
tové. u vybraných modelů je možno 
za příplatek získat kanelovanou hlaveň 
nebo celonerezové provedení.

Celá konstrukce je pojata jako sklá-
dačka, což vystihuje heslo dream it, 
build it, volně přeloženo sestav si 
podle svého snu. Zákazník si vybere 
systém v dané ráži, délku a konturu 
hlavně, k tomu vhodnou pažbu a jiné 
drobnosti, které mu nejlépe vyhovují. 
kulovnice je následně podle individu-
álních požadavků (a bez příplatků) se-
stavena a připravena k prodeji. Výrob-
ce garantuje u každé kulovnice Howa 
M-1500 maximální rozptyl 21 mm na 
100 metrů při použití standardního 

střeliva Hornady BtHP. Při použití 
střeliva laborovaného na míru a var-
mintových hlavní je běžné dosažení 
výrazně lepších výsledků.

Novinkou tohoto roku je nabídka 
cenově výhodných sestav kulovnice 
s kvalitní loveckou nebo sportovní 

optikou, lištou Weaver, montáží, 
řemenem, pouzdrem na zbraň 
a čištěním, kterou pořídíte v ce-
nách od 29 999 kč. 

kulovnice Howa M-1500 si nehrají si 
na žádný luxus, naopak jsou zkonstru-
ovány jako pracovní nebo sportovní 
nástroj poskytující přesnost, bezpeč-
nost a spolehlivost. S více než sto 
lety na trhu má značka Howa nejen 
dlouhou historii, ale i neocenitelné  
zkušenosti s výrobou skvělých zbraní... 
Zbraně se prodávají plně funkční a se-
řízené, s vynikající spouští. Po montáži 
vhodného optického zaměřovače na 
lištu zaručuje Howa M-1500 přesnou 
střelbu okamžitě po vybalení z krabi-
ce. Není třeba další dolaďování, což 
u jiných značek této cenové kategorie 
není zcela běžné.

Více informaci získáte u dovoz-
ce na www.brnohunt.eu 

Pro zákazníky, kteří upřednostňují 
klasickou pažbu evropského stylu 
s bavorskou lícnicí vyrobenou z turec-
kého ořechu a s matnou olejovanou 
úpravou, je v nabídce za mírný pří-
platek i tato varianta. Další typ dře-
věné lovecké pažby, tvarově vychá-
zející z typu Scandinavia, je vyroben 
z amerického lakovaného ořechu a je 
k dispozici pro obě délky závěrového 
mechanismu. Pro sportovní střelce 
existuje široká nabídka modelů z la-
minovaného dřeva, plastu, kevlaru 
nebo také odpružené pažby od firmy 
Blackhawk z odolného polymeru.

Nabídka provedení je široká a zahr-
nuje také v našich poměrech ne příliš 
běžné modely a ráže, které je možno 

�� nové provedení spouš-
ťového mechanismu
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