Nákup vlastní zbraně a dalšího vybavení:
Tento článek bude věnován hlavně rodičům, kteří se rozhodnou své děti vybavit na tábor
vlastní airsoftovou zbraní. Vzhledem k velkému množství druhů zbraní různých výrobců,
které zdaleka nedosahují stejných kvalit, může být pro neznalé velký problém učinit
správnou volbu. Tento fakt velice dobře chápeme, a proto jsme se rozhodli o sepsání
tohoto článku.
Hned ze začátku bych rád řekl, že pokud uvažujete o koupi airsoftové zbraně, vyplatí se
už trochu zainvestovat. V opačném případě mohu nejvřeleji doporučit vypůjčení zbraně
z táborových zásob. Chcete-li ušetřit, nabízíme k zapůjčení manuální brokovnice, které
požadují natažení před každým výstřelem. Druhou možností je zapůjčení elektrické
zbraně AK za 750 Kč na celý tábor včetně kuliček. Tyto zbraně umožňují režim
poloautomatické i automatické střelby, větší výkon než brokovnice a lepší zážitek ze
samotné akce. A nyní už k samotnému výběru nové zbraně.
Obecně lze vybírat ze 3 druhů zbraní. Manuální (je potřeba je před každým výstřelem
natáhnout), elektrické (jsou poháněny elektromotorem a jsou tedy schopné automatické
střelby), a plynové (jsou poháněny stlačeným plynem). Už ze začátku můžu říct, že
kategorie manuálních i plynových zbraní můžeme rovnou vyloučit. Plynové zbraně jsou
sice nejvíce podobné svým předlohám, ale jsou velmi náročné na údržbu a jejich pořízení
a provoz je nákladný. Manuální zbraně jsou dle mého názoru na bojišti oproti ostatním
zbraním ve značné nevýhodě. Ať už kvůli nižším výkonům (nemusí být pravidlo), nebo
absenci poloautomatické/automatické střelby. Věnovat se tedy budeme převážně
elektrickým zbraním.
Nejlepší volba?
Ve světe airsoftu jsou za nejlepší zbraně pro začátečníka všeobecně považovány zbraně
typu AK od výrobce cyma.

Nejlevnější model je označován jako cm.028. Cenově se pohybuje okolo 2500 Kč.
Bazarově se dá sehnat i lehce přes 1000 Kč. V případě že se rozhodnete pořídit
bazarovou zbraň je patrně nejvhodnější stránkou web www.armyburza.cz . Do
vyhledávače na této stránce zadáte název zboží, které hledáte a následně vybíráte

z řady inzerátů. CM.028 je podle mě nejlevnější zbraň, do které se vyplatí investovat
peníze.

Jste-li ochotni zainvestovat víc, můžete vybírat z novějších sérií (cm.03xx, cm.04xx).
Ceny se různí podle série, materiálu těla. Ať už vyberete zbraň plastovou nebo kovovou
(kvůli odolnosti je samozřejmě kovové tělo lepší, ale dražší volba než tělo plastové), se
zbraněmi AK neuděláte chybu. Je to skvělá zbraň do začátku, které je spolehlivá a
výkonově nezaostává za dražšími zbraněmi. Rovněž má velice dobrý potenciál pro
pozdější vylepšení.
Nemám zájem o AK.
Zde by se teoreticky dal článek ukončit. Nejlepší volbu jsme si představili. Některým
z rodičů však může vyvstat problém, že se jejich dítku nebude AK líbit. A řeknou, že by
radši chtěli zbraň typu M4.

S tímto druhem zbraní je to poněkud náročnější. Rozhodnete-li se pořídit tuto zbraň, je
dobré si připravit už o něco větší finanční obnos než v případě zbraní AK. Moc
nedoporučuji kupovat ty nejlevnější modely. Málokdy se stane, že zbraň je nezávadná.
Většinou se již během poměrné krátké doby objeví problémy, které znemožní použití
zbraně. Toto je případ zejména M4 od výrobců dboys, src nebo cyma (ano cyma vyrábí
skvělá AK, ale jejich M4 za moc nestojí). Nejlevnější značky, ze kterých tedy můžete
vybírat, jsou APS a Specna Arms, neboli TopArms (Dva názvy, stejná zbraň). Zbraně
APS se v minulosti považovali za ne moc kvalitní zbraně, ale ve své poslední generaci si
velice polepšily. V dnešní době by patrně měly být v obchodech ke koupi již pouze
zbraně poslední generace, ale přesto bych doporučil si v případě koupě o nejnovější
verzi výslovně zažádat. Plastový model této zbraně od výrobce APS lze pořídit za necelé

3000 Kč. Kovové modely však převyšují cenu 5000 Kč. V této cenové relaci můžeme
vybírat i v nabídce výrobce Specna Arms. Zbraně tohoto výrobce mají velice dobrou
kvalitu zpracování těla i vnitřních dílů. Poskytnou nám dobrý výkon i základ pro pozdější
úpravy.
Rozhodně nechci tvrdit, že neexistují další kvalitní zbraně za přijatelnou cenu. Z důvodu
širokého výběru není v mých silách představit a rozebrat všechny druhy zbraní všech
výrobců. Přesto si myslím, že ty nejlepší volby pro začátečníka jsou tyto zbraně.
Co nekupovat?
Poměrně běžným úkazem je, že se začátečníkovi (v tomto případě vašemu dítěti) zalíbí
práce snipera a rozhodne se, že by chtěl odstřelovací pušku. Kdo by nechtěl být onen
tichý, nikým nezpozorovaný střelec, který přesnými zásahy strefuje cíle na velké
vzdálenosti. Bohužel představa je daleko od pravdy. Abychom získali takto výkonnou a
přesnou airsoftovou zbraň, je potřeba vložit značnou sumu do jejího vylepšení. Zdaleka
nebudu přehánět, když řeknu, že ucházející odstřelovačka, která by byla schopná
konkurovat elektrickým zbraním, vyjde nejméně na 7 000 Kč. Spíše se přiblížíme
k částce 10 000 Kč. Při nedostatečném výkonu je opravdu velká pravděpodobnost, že
v bojích budete za ostatními bojovníky vybavenými elektrickými zbraněmi zaostávat a tím
budete mít zkažený celý zážitek. Často tyto případy končí přechodem na elektriku nebo
úplným pověšením tohoto koníčku na hřebík. Takto bohužel končí až 90% začátečníků
odstřelovačů.
Co dalšího koupit?
Brýle:
V případě koupě zbraně, je dobré se zamyslet i nad koupí dalšího vybavení. Při
samotním airsoftu je jedna věc důležitější než mít zbraň. A tou jsou kvalitní ochranné
brýle. Je dobré, aby měl každý táborník vlastní, a pokud má dotyčný i zbraň, vlastní brýle
jsou téměř nutnost. Brýle vždy vybíráme tak, aby splňovali ochrannou normu EN166.
Takové brýle by měly poskytovat dostatečnou ochranu, ale ve většině případů nemají
kvalitní ochranu proti poškrábání a mlžení, zpravidla pro ně neexistuje žádné
příslušenství, ale cenově se pohybují už od 100kč.
Kuličky:
To jak bude naše zbraň střílet, poměrně zásadně ovlivní i kvalita střeliva. Kvalitní kuličky
jsou například GG, Madbull, TM, BLS, Super King. Vyhněte se kuličkám Warrior, BB
King… Váha kuliček se vybírá podle výkonu zbraně. Pro zbraně v základu doporučuji
váhu 0.23 max 0.25 g
Akumulátor a nabíječka:
U některých elektrických zbraní jsou součástí balíku baterie a nabíječka. Nějakou dobu si
s nimi vystačíme, avšak nejsou moc kvalitní. A je pouze otázkou času, kdy se pokazí.
Pro zbraně v základu jsou vhodné baterie o napětí 8.4V. Její rozměry a tedy i kapacita je
individuální podle zbraně. O vhodné baterii se můžete poradit s prodejcem. Ze značek
mohu doporučit například VB power nebo firefox.
Na závěr přiložím už jen pár odkazů souvisejících s článkem. Záměrně budu dávat
odkazy z různých airsoftových obchodů. Stejné zboží můžete nalézt v různých
obchodech za různé ceny. Doufám, že vám článek bude při koupi zbraně nápomocný a

váš výběr ulehčí. V případě dotazů ke článku nebo ke koupi zbraně můžete zanechat
komentář, na který vám rádi odpovíme.
Odkazy:
AK – řada 0.2xx
http://www.airsoftmorava.cz/zbrane/zbrane-elektricke-aeg/ak/cm-028-a-tactical.html
AK – řada 0.3xx
http://www.armymarket.cz/ch-ak74u-kovovy-mechabox-kovove-telo-abs-predpazbi-cymacm035-d6632
M4 – APS plastové tělo
http://airsoftpro.cz/cz/airsoftove-zbrane/elektricke-dlouhe-aeg/m4-m16-sr25-416/m4-c33style-kompetitor-ebb-polymer-cerna-detail
M4 –APS kovové tělo
http://airsoftpro.cz/cz/airsoftove-zbrane/elektricke-dlouhe-aeg/m4-m16-sr25-416/125%E2%80%9D-keymod-spyder-elektricky-blowback-asr115-cerna-detail
M4 – specna arms
https://www.actionshop.cz/sa-m4a1-carbine-sa-b01
Brýle:
http://www.airsoftguns.cz/ochranne-bryle-sport-cire-asg
Kuličky:
http://www.anareus.cz/detail.php?id=6604
akumulátor:
http://airsoftpro.cz/cz/akumulatory-nabijecky/akumulatory-8-4v/akumulator-8.4v1600mah-mini-block-detail

