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Airsoft

UŽ před lety přišla na trh se zajíma-
vou airsoftovou replikou známé 

sportovní malorážkové pistole Ruger 
Mk1 Target, která v ostré verzi střílí spor-
tovním nábojem ráže 22 LR. Na rozdíl od 
ostré Rugerovy pistole, jejíž využití nabízí 
širokou škálu možností od zábavné po 
sportovní střelbu a tam, kde je to dovo-
leno, třeba i  lov krátkou palnou zbraní, 
se volně prodejné plynovky od KJ Works 
s podstatně menší energií plastové střely 
ráže 6 mm BB uplatní spíš při relaxační 
střelbě či na lovu spoluhráčů. V případě 
malorážky na kuličky poháněné zeleným 
plynem pro to firma KJ Works udělala 
maximum – alespoň po střelecké stránce.

Výrobce totiž konstrukci tohoto ce-
nově dostupného, ale na všech vnějších 
i  vnitřních dílech čistě zpracovaného 
modelu bez licenčních log oprostil také 

Nestává se často, aby si výrobce airsoftových zbraní vzal za předlohu pro svou funkční 
repliku v ráži 6 mm BB pouhou dvaadvacítku. Tchajwanská společnost KJ Works, zná-
má výrobou výkonných a spolehlivých airsoftových zbraní, se tohoto počinu nezalekla. 

Ruger Mk1 na kuličky

od všech nadbytečných vymožeností, 
které nejsou k  funkční střelbě plynové 
zbraně nezbytně zapotřebí. Na airsoftové 
Mk1 tak nenajdeme systém blow-back, 
ani jakkoliv, byť třeba manuálně pohyb-
livý závěr. To se odráží i  na ceně, která 
se pohybuje mezi 1000–1500 Kč podle 
prodejce. 

Konstrukce se zkrátka soustřeďuje 
především na zachování co možná nej-
lepších střeleckých vlastností, solidního 
výkonu a maximální možné výdrže ply-
nu. Ten lze plnit z libovolně velké plynové 
lahve do nádržky uložené v  kovovém 
zásobníku realistického tvaru, a to skrz 
přepouštěcí mosaznou jehlu zapuštěnou 
z vnější strany v otvoru na středu kovové 
patky zásobníku. 

Příznivce jiných systémů potěší, že 
tchajwanský výrobce dnes nabízí i  leh-

ce zmodernizovanou celokovovou verzi 
označenou jako Mk2, vybavenou mí-
řidly se světlovodným vláknem, mírně 
pozměněným designem kanelované 
hlavně a  především využívající pohon 
z  12g bombiček plněných stlačeným  
CO2. K mání je i neméně zajímavá kara-
binová verze Mk1 s delší hlavní a prořezá-
vanou odlehčenou pažbou. Představená 
základní verze airsoftového Rugeru na 
Green Gas je však ze všech zmíněných 
zbraní nejlehčí, neboť váží 542 g. To není  
na 250 mm dlouhou pistoli zas tak moc, 
zvlášť když uvážíme, že vnitřní díly spouš-
ťového a bicího mechanismu včetně zá-
sobníku jsou vyrobeny pro maximální 
výdrž z kovu. Celý rám i nefunkční imitace 
závěru a jeho pouzdra, jež je pevnou sou-
částí imitace hlavně s muškou, jsou 
výlisky z odolného plastu ABS. 

Jiří MANDÍK

Ruger Mk1 ráže 6 mm BB od KJ Works v ráži 6 mm BB




