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START ZB26
ráže 6 mm BB

celková délka 1190 mm

délka hlavně 650 mm

kapacita zásobníku 500 střel 

airsoft 

O 
airsoftový klon oblíbeného 
samopalu vz. 58 se před 
časem postarala firma Bo-
hemia Air Soft a zřejmě se 
dobře prodává, protože exis-

tuje hned několik variací na toto téma. 
Ale další české nebo československé 
zbraně? Ticho po airsoftové pěšině. Až 
šestadvacítka, se kterou, jak se ukáza-
lo, přišla opět firma Bohemia Air Soft.

Kulomet vz. 26 patří zřejmě mezi 
nejznámější zbraně československé vý-
roby. Byl zaveden jak v československé 
předválečné, tak poválečné armádě 
a dostal se také do světa. Z variací je 
nejslavnější britský Bren. O popula-
ritu historického originálu v airsoftu 
vlastně jde. Když zbraň nikdo nezná, 
nebude ji přece používat ke hře. To 
se u ZB 26 u nás nemůže stát, protože 
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to dobře. Pažba je ze dřeva, stejně jako 
rukojeť. Zbraň je uložena v jednoduché 
papírové krabici vyplněné molitanem. 
Dodává se k ní zásobník, vzorek kuliček 
a návod k použití, baterie a nabíječka. 

Tvary kulometu vz. 26 jsou u air-
softové verze dodrženy, ale aby byla 
dosažena rozumná cenová hladina, 
došlo zde k některým kompromisům. 
Zbraň nemá popisy ani značení (znak 
republiky), které se na kulometech 

tento kulomet milovníci vojenské his-
torie prostě znají.

Zjednodušení
Airsoftová šestadvacítka je elektrika, 

která střílí dávkou. Pokud se týká ma-
teriálu, tak se u ní kombinují kov, plast 
a dřevo. Kovu je poměrně dost a je 
všude, kde je nezbytný. Zbraň tak váží 
přes 6 kg, což je ovšem o 4 kg méně 
než originál. Při přesunu zjistíte, že je 

Šestadvacítka

Československé zbraně 
se v nabídce airsoftových 
výrobců neobjevují tak často, 
jak by si český milovník 
zbraní (a nejen airsoftových) 
přál. Výjimkou je moderní 
produkce České zbrojovky, 
která poskytuje licence 
k výrobě airsoftových klonů 
svých pistolí renomovaným 
výrobcům airsoftu. A existují 
také nelicencované kopie. 

�� Airsoftová šestadvacítka 
se od originálu liší jen v detai-

lech. Při pohledu ze dvou až 
tří metrů máte za to, že před 

vámi je originál.

�� Zásobníková šachta má krytku, kterou má 
mít, a kdo zná zakládání zásobníku do originálu, 
u kuličkovky to zvládne levou zadní

�� Kuličky se do zásobníku sypou shora

vz. 26 vyskytují. Také tvar mušky je 
zjednodušený a naopak hledí je nejen 
výškově, ale také stranově stavitelné. 

S popisem začněme od hlavně, která 
je uvnitř bronzová. Zbytek je z lehkého 




