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JIŘÍ MANDÍK

Když jsem poprvé uviděl 
název pistole BB6, pomyslel 
jsem si, že jde o nový počin 
v rámci airsoftu. Ovšem 
nenechme se mýlit, tato nová 
samonabíjecí pistole firmy  
BB Techs GmbH Austria 
kromě podobného označení 
jako je ráže airsoftových 
zbraní nemá s plastovými 
kuličkami nic společného; 
tedy alespoň prozatím. 
Ostrá moderní „Rakušanka“ 
s neotřelým vzhledem, kterou 
jsem měl možnost detailněji 
si prohlédnout a otestovat na 
vlastní kůži, je skutečná zbraň. 

NOVÉ ZBRANĚ

            – NEČEKANĚ 
 PŘÍTULNÁ RAKUŠANKA

Lehký syntetický rám a systém pře-
depnutého přímoběžného úderní-
ku řadí tuto bezkohoutovou pistoli 
do rodu tzv. glockoidů. Její název 

BB6 je sice poněkud strohý a krátký, ale 
také dobře zapamatovatelný. V  ozna-
čení samonabíjecí pistole vyráběné 
v rážích 9 mm Luger a 40 S&W lze na-
lézt počáteční písmena příjmení jejích 
duchovních otců – Wilhelma Bubitse, 
bývalého rakouského celníka, vášnivé-
ho střelce a především nezastavitelného 
konstruktéra, který rád boří zaběhlá pra-
vidla, a Michaela Bierleina, zadavatele 
vývoje BB6 a movitého mnichovského 
sponzora. Bez obou pánů by nová bíbí-
šestka jen stěží spatřila dnešní umělé 
i denní světlo střelnic. Onou šestkou za 
iniciálami tvůrců chtěl tvůrce poukázat 
na fakt, že jde již o  šestou vývojovou 
podobu jeho pistole… Chomutovská 
firma Nimrod před pár měsíci dovezla 
tyto zbraně do ČR a  laskavě poskytla 
jednu BB6 k praktickému testu. 

vyniká velmi nízkým výkyvem hlavně 
při nuceném poklesu. To je možné díky 
originální Bubitsově variaci s masivním 
uzamykacím ozubem, který je součástí 
kvadratického bloku hlavně v  místech 
nábojové komory, z jehož horního profilu 
vystupuje. Systém nazývaný Reduced 
Dropping Barrel (hlaveň s  omezeným 
poklesem), každopádně přináší jak kon-
strukční a  výrobní, tak v  konečné fázi 
i uživatelské výhody plynoucí z o třetinu 
menšího poklesu hlavně, jenž má pozitiv-
ní vliv na chování zbraně při střelbě. Hla-
veň má šestidrážkový pravotočivý vývrt.

Netradiční spoušť 
a bezpečnost především 

Jak je z  novodobé historie patrné, 
Wilhelm Bubits nemá o nápady nouzi, ale 
nová Bubitsovka svůj dvojčinný mechanis- 
mus podědila po o něco starší konstruk-
térově dceři Caracal. Tento systém dostal 
označení Short Double Action, což je 
poměrně výstižný název, protože spoušť 
tak opravdu funguje. Již několik prvních 
seznamovacích „ran nasucho“ ukázalo, 
že ačkoliv má nová pistole poměrně 

BB6

BB6 s kolimátorem Docter Sight C 7,0 a osmnáctiranovým zásobníkem prodlužujícím rukojeť

Z rodu glocků, ale jiná
BB6 se dodává v masivním plastovém 

boxu a kromě dokumentů je vybavena 
i dvěma zásobníky, jejichž tělo mimo dna 
a podavače je vyrobeno klasicky z oce-
lového plechu; povrch je chráněn sytým 
brynýrem. Jeden z nich má kapacitu 15 
nábojů 9 mm Luger a druhý, který prodlu-
žuje rukojeť, pojme dokonce o tři devítky 
víc. Podle současného trendu je pistole 
vybavena možností výměny hřbetů a již 
v základním balení nalezneme, počítaje 
i ten nasazený, tři kusy. Kromě oranžové 
bezpečnostní vlaječky do komory se 
v molitanovém polstrování nalézá další 
výměnné polymerové hledí s úchyty, je-
hož dlouhá, široká a dopředu se zužující 
naváděcí drážka výrazně zkracuje záměr-
nou, ale má být vhodným pomocníkem 
při „pudové“ střelbě. 

BB6 – na rozdíl od pistolí typu Glock  
– má týl závěru pěkně uzavřený tak, jak 
je tomu u starých ověřených konstrukcí. 
Kromě jiného to zabraňuje vniku nečistot 
do útrob zbraně. Nový systém uzamčení 
Browning-Bubits, který také nabízí příměr 
dvou písmen použitých v  názvu BB6, 




