
možnost použití originální pažby, nasazení 
bodáku a použití jiného příslušenství na 
ostrou zbraň. Cílem bylo uvést jako první 
na trh skutečně tvarově i rozměrově reali-
stickou a cenově pro každého dostupnou 

osmapadesátku moderního stylu sou-
časných airsoftových zbraní. 

První výsledek vývoje bylo možno 
vidět na veletrhu IWA 2012, kde 
zvlášť mezi českými návštěvníky 
vzbudila zbraň velkou pozornost. 
Jedná se o manuál, tedy airsofto-
vou zbraň, u které je ke každému 
výstřelu nutno předem rukou na-
táhnout pružinový mechanismus. 
Na přelomu jara a léta vývoj 

pokročil natolik, že prvních několik kusů 
z první výrobní série manuálu už bylo 
v Bohemia Air Soft k dispozici. První 
skutečně velká zásilka byla na cestě a fir-
ma nám poskytla k vyzkoušení hned dvě 
zbraně – klasickou osmapadesátku s paž-
bou neboli pádlem (model W58) a prove-
dení se sklopnou opěrkou – W58 S.

Obě zbraně se liší právě a jen pažbou, 
respektive sklopkou. Jejich srdcem je tzv. 
springbox (díl s pružinou, pístem a zá-
kladními ovládacími prvky, tedy spouští 
a záchytem zásobníku), který lze do zbraně 
vložit a zase ho vyjmout, aby mohla být 

t e s t Mgr. Jan TETŘEV

Útočná puška vz. 58 si v posledních necelých deseti letech našla řadu 
příznivců mezi českými i zahraničními sportovními střelci. Pochopitelně 
máme na mysli její ostré samonabíjecí verze. V tomto období ovšem 
vznikla také poptávka po airsoftovém provedení. Množství hráčů 
airsoftu, kteří takovou zbraň poptávali, stále narůstalo. Jenomže vz. 58 
není M16 nebo AK 47 a s odbytem lze počítat především na domácím,  
byť živém trhu. Přijít s osmapadesátkou v airsoftu proto vyžadovalo odvahu.

Osmapadesátka
v airsoftu
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dostat se přes Kalašnikova 
k dokonalé osmapadesátce 

je nemožné, protože Kalašnikov 
má jiné rozměry těla, jiné usazení hlavně 
i zcela jiný tvar rukojeti. Tyto pokusy tedy 
zákonitě končily na půli cesty a nepřinesly 
ani kýžený ekonomický efekt.

Ing. Jan Šulc z firmy Bohemia Air 
Soft považuje za dosud nejúspěšněj-
ší pokus o airsoftovou osmapadesátku 
z Kalašnikova model AS58 (Střelecká 
revue 6/2012), ale i tomu vytýká uvedené 
vzhledové nedostatky. „Máme tenhle 
model v naší nabídce, ale pokud s touto 
elektrikou můžete střílet jednotlivými 
ranami nebo naopak dávkami jen po 
přestavbě na dílně, nepovažuji řešení za 
nijak dokonalé. Ostatně tyto konverze 
z ákáček se příliš neprodávaly.“

velmi jednoduchý. Nechtěla se spoleh-
nout na nejisté dodávky originálních dílů 
z Sa vz. 58, které jednoho dne prostě musí 
dojít. Na druhou stranu se tvůrci zbraně 
rozhodli ponechat u airsoftové varianty 

V šechny dosavadní pokusy o po-
stavení airsoftové osmapadesátky 
byly jen urputnou snahou o pře-

stavbu airsoftových Kalašnikovů s pomocí 
převážně originálních dílů (nikoli hlavních 
částí zbraně) z útočné pušky vz. 58. Ovšem 

OD ZÁKLADU
Firma Bohemia Air Soft se proto před 

časem rozhodla investovat do vývoje 
a začít tvořit airsoftovou osmapadesátku 
úplně od základu, bez použití originál-
ních dílů z ostré zbraně. Důvod byl 

To nejdůležitější je zabudováno 
ve springboxu
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Na airsoftovou osmapadesátku lze nasadit 
originální bodák, ale také pažbu, rukojeť 
a doplňky, které se k „ostré“ osmapadesátce 
dnes vyrábějí. Rozměry prostě sedí.


