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KP 09
ráže 6 mm BB

celková délka 210 mm

délka hlavně 145 mm

materiál hlavně bronz

pohon Green Gas

hmotnost 948 g

kapacita zásobníku 24

airsoft

zkoušení, hned zdůraznil, že podle něj 
si tuto zbraň oblíbíme. A měl pravdu.

V papírové krabici s polystyrénovým 
lůžkem ležela zbraň, která je pistoli CZ 
75 velmi podobná. Od současného 
modelu CZ 75 B se ovšem poněkud 
liší, protože konstruktéři (kopisté) na 
dalekém ostrově si vzali jako vzor star-
ší provedení pistole CZ 75 v podobě, 
jakou měla od roku 1980. K tomuto 
modelu čezety z roku 1980 mají blíz-
ko také střenky. Porovnáme-li jejich 

Československá a nyní 
česká pistole CZ 75 patří ke 
zbraním intenzivně kopírovaným. 
Ve světě je dost ostrých kopií, ale 
jsou tu také vzduchovky a v neposlední 
řadě existuje kopírování pro účely airsoftu. 
Český výrobce pistolí CZ 75 (ale i jiných modelů) 
se samozřejmě stará, aby k jeho ostrým zbraním vznikaly 
airsoftové kopie, a to pokud možno kvalitní. Nikoli nepodstatný 
důvod je, že mít autorizovanou airsoftovou kopii své ostré 
zbraně se nosí. Když zbraň víceméně služebního typu nestojí 
airsoftovým firmám za pozornost, není to pro ni dobré znamení.

na kuličky
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tvar se staršími 
čezetami, je kopie 

dokonalá s výjimkou 
tehdejšího loga České 

zbrojovky, které bylo na 
airsoftové zbrani nahrazeno 
právě logem tchajwanského 
výrobce. Také tvar kohoutu 
tchajwanské kopie odpovídá 
tomu, který měly pětasedm - 
desátky do 80. let. 

Celokovová pistole už 
má také zesílený „závěr“ 
a tělo s podélnými žláb-
ky vpředu, které pistole 

v 80. letech také měly. Po-
pisy, které by napodobovaly značení 
uherskobrodské zbrojovky, na této 
airsoftové pistoli nenajdeme. Značení 
skutečného výrobce pak je pouze na 
střenkách a dně zásobníku.

Už ve chvíli, kdy jsme pistoli vyjmu-
li z krabice, jsme ocenili její velkou 
hmotnost, která se blíží skutečné pěta-
sedmdesátce. Co na zbrani také oceňu-
jeme, je důkladný návod. Bezpečnost-
ní zásady jsou vyvedeny v názorných 
kresbách, které zdůrazňují, co se se 
zbraní nemá dělat. Aby to bylo jasné, 

Pětasedma
�� Zbraň má na první pohled blíž 
ke starším pětasedmdesátkám než 
k těm dnešním. Záchyt závěru je 
funkční. Když vyprázdníte zásobník, 
zůstane „závěr“ v zadní poloze.

V
edle autorizovaných air-
softových kopií, které bývají 
z principu kvalitní, existují 
také kopie neautorizované. 
Jejich úroveň bývá různá, 

ale také mezi neautorizovanými klony 
najdeme řadu kvalitních výrobků, kte-
ré se vyplatí vzít při nákupu v úvahu. 
Jeden z těchto kvalitních výrobků je 
pistole KP 09 od tchajwanské firmy 
KJWorks. Když nám ji Ing. Jan Šulc 
z firmy Bohemia Air Soft půjčoval k vy-




