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vzduchovky

Jednou ze zbraní splňujících i ty nejvyšší klukovské 
požadavky na výcvikovou volnočasovou zbraň bude 
bezesporu plynová pistole CZ 75 D Compact. Plynovou 
variantu české policejní pistole ráže 9 mm Luger, 
v originále z produkce uherskobrodské zbrojovky, nabízí 
dánská airsoftová firma ASG (Action Sport Games) také  
ve variantě na ocelové střely 4,5 mm BB(s). 

v ráži 4,5 mm BB(s) 
Jiří Mandík

kompakt 
policejní 

P
istole konstrukčně vychází 
z vavříny ověnčené uhersko
brodské CZ 75 a vyrábí se na 
Tchajwanu s licenčním svole
ním České zbrojovky Uherský 

Brod. nejprve to byla airsoftová zbraň 
v různých provedeních ráže 6 mm BB 
a teď je tedy nabízena také jako „vzdu
chovka“, ve skutečnosti plynovka na 
bombičku CO2 a v ráži .177/4,5 mm 
BB(s), kde s = steel. Jedná se tedy 
o zbraň střílející ocelovými broky, které 

mohou, ale nemusí mít povrchovou 
úpravu jiným kovem. Plynová 4,5mm 
policejní číza je při zběžném pohledu 
k nerozeznání od svého ostrého vzoru. 
díky tomu si jeden takový kompakt 
dokonce zahrál v detektivním filmu 
v rukách Jiřího Langmajera jako ostrá 
zbraň drsného detektiva, pátrajícího 
po nebezpečném gaunerovi v jakési 
rozpadlé továrně. 

Tento model ráže 4,5 mm s po
honem na jednorázovou 12g náplň 

stlačeného oxidu uhličitého (CO2) 
jsem podrobil dlouhodobému uživa
telskému testu. S „policejní kráskou” 
CZ 75 d Compact na bombičky jsme já 
i moji přátelé vystříleli za dva roky víc 
než 4500 „zkušebních“ ran. 

Konstrukce
Pistole má tělo i závěr z černého 

plastu, ale díky vnitřním kovovým dí
lům, které fungují zároveň jako závaží, 
váží prázdná zbraň slušných 420 g. 
Rám rukojeti je osazen párem střenek 
z tvrdé černé pryže, které v dlani ne
kloužou a dokonale podtrhují skvělou 
ergonomii rukojeti z rodu čezet. Mate
riál, ze kterého jsou střenky vyrobeny, 
však už po krátkém čase používání 
zesvětlá až do bílých odstínů. na funkci 
to nemá vliv a vzhledem k ceně nové 
pistole kolem 1800 kč to asi můžeme 
výrobci odpustit. 

Stejným materiálem je „pogumova
ná“ i patka zásobníku. Ten je prakticky 

�� CZ 75 D Compact ráže  
4,5 mm BB(s) od firmy ASG




