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volné zbraně

Č
eské „Stíny“ ve volně 
prodejných verzích 
na sebe sice daly 
nějaký ten čas čekat, 
ovšem i přes skutečnost, že je 

časově předběhly v tomto případě i vý-
robně mladší pistole Duty, jsou nové 
volné pistole dodávané dánskou fir-
mou a inspirované řadou pistolí CZ 
75 SP-01 Shadow konečně k mání. 
Zaujmou nejenom ty střelce, kteří 
si oblíbili vynikající české pistole 
CZ 75 SP-01 Shadow. 

Airsoftový model pistole CZ 
75 SP-01 Shadow v novém 
manuálním provedení, kte-
rý jsem měl možnost si nejen 
prohlédnout, ale také ozkoušet, 

Ostré pistole CZ 75 SP-01 
Shadow, které hýbou již řadu 
let střeleckým sportovním 
světem, se nyní dostávají 
k zákazníkům – díky 
spolupráci České zbrojovky 
a dánské firmy ASG – i u nás 
jako od 18 let volně prodejné 
zbraně. Jsou to buď realistické 
vzduchovky v ráži 4,5 mm 
BB(s) střílející ocelovými 
broky, nebo airsoftové zbraně.
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se liší pohonem, výkonem a také ráží. 
Při úchopu a porovnání jednotlivých 
verzí lze postřehnout i několikagramo-
vý rozdíl váhy. Ani jedno z nabízených 
provedení však nedosahuje hmotnosti 
ostré, více než kilogram vážící pistole 
Shadow. To však nemění nic na sku-
tečnosti, že nové modely velmi věrně 
kopírují ovládání ostrých originálů. 
Také pohodlné pryžové střenky i sa-
motný tvar a úhel vynikající rukojeti 
napomáhají nemalou měrou k pocitu, 
že ve vaší dlani spočívá originální uher-
skobrodská zbraň. 

na kuličky

na mne udělal dobrý dojem. 
Zejména při prvním pohledu 
z profilu na zbraň ležící na 
pravém boku je iluze ostré 
pistole přesvědčivě naplněna. 
O tom, že se nejedná 
o ostrý originál z Uher-
ského Brodu, nás ujistí 
v podstatě až pohled 
do ústí hlavně, nebo de-
tailní průzkum informač-
ních popisů, výrobcem 
umístěných na těle pistole 
převážně z pravé strany. 
Malá samolepicí cedulka 
na levém boku přední části 
rámu nás informuje, že air-
softový manuál CZ 75 SP-01 
Shadow dosahuje dle výrob-
ce energetického stropu 0,4 J.

Stejně jako ostré vzory 
jsou i všechny volnočasové 

�� Střely 6 mm BB 
0,20 g vystřelené 

z airsoftového ma-
nuálu CZ 75 Shadow 

dosahují energie 
max. 0,4 J

�� Pochvalu si zaslouží i perfektní modelář-
ské zpracování „ražby“ a loga výrobce 

�� O ráži a pro-
vedení nás na 
zbraních ASG 

už tradičně 
informuje de-
tailní pohled 

na rám z pra-
vé strany

„Stíny“ vybaveny 
montážní lištou pro 

případné nasazení do-
plňků a příslušenství. 

Veškeré čezety ASG na 
stlačený kysličník uhliči-
tý (CO2) či manuály jsou 
vyrobeny v měřítku 1:1 
vůči skutečné předloze. 
Jednotlivá provedení 




