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AIRSOFT

P
rvní zmínka o airsoftovém 
brenu se objevila v roce jeho 
zavedení do naší armády 
(2011). Už tehdy mnoho lidí 
zaujal, nejen u nás, ale i v za-

hraničí. Leckterý hráč airsoftu i mimo 
naši republiku zjistil, že tuhle zajíma-
vou a novou zbraň chce mít ve své 
sbírce. V roce 2012, v rámci přednášky 
o CZ 805 BREN, bylo technickým ředi-
telem České zbrojovky řečeno, že na 
airsoftové verzi se pracuje a že ji bude 
vyrábět firma ASG, s níž Česká zbro-
jovka v oblasti airsoftu spolupracuje. 
To bylo ovšem později dementováno 
s tím, že projekt ve skutečnosti stojí. 
Nebylo divu, protože ASG tou dobou 
dokončovala CZ Scorpion EVO 3 a na 

V lednu 2015 společnost ASG 
oficiál ně slibovala, že horní díl těla 
(předpažbí i pouzdro závěru) bude 
z jednoho kusu duralu, obrobeného 
na CNC. Spodní díl těla měl být vyro-
ben z kvalitních polymerů a ovládací 
prvky měly být oboustranné. Zbraň 
měla mít mechabox verze 3, sklopnou 
a výsuvnou pažbu a možnost budoucí-
ho použití zásobníků jak CZ BREN, tak 
STANAG. Samozřejmě měla být kom-
patibilní s airsoftovým granátometem 
G-805, dodávaným samostatně. Mohu 
jen říci, že všechny tyto sliby byly spl-
něny, nebo se s jejich plněním počítá. 

BREN od ASG je „Made in Tai-
wan“. Na Tchajwanu není zase tolik 

značek, které by byly schopné 
udělat pěkný model, se kterým by 

byli u ASG spokojeni. Výroba prav-
děpodobně probíhala ve spolupráci 
s firmou King Arms. Soudíme tak 
jednak z ceny, vnějšího zpracování 
(je nezvykle čisté) a také na základě 
vnitřních dílů. Je to náš odhad, třeba 
se na výrobě podílí i víc subdoda-
vatelů. (King Arms je velmi kvalitní 
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Říká se, že na každého dříve 
nebo později dojde. A platí 
to i v airsoftovém světě, 
takže každá zajímavější ostrá 
zbraň se časem dočká své 
airsoftové repliky. Někdy 
dříve a někdy později. 
A tentokrát můžeme říci,  
že na airsoftovou repliku 
nové české útočné pušky 
CZ 805 BREN se nečekalo 
tak dlouho, jak jsme se báli.

�� Na první pohled 
vypadá nový airsoftový 
BREN jako ostrý

vývoj brenu logicky nebyl čas ani 
prostředky. 

Až na veletrzích Shot Show 2015 
a IWA 2015 byl představen první pro-
totyp airsoftové verze CZ 805 BREN od 
ASG – v té době ještě s mnoha plastový-
mi částmi a nedodělky, ale už to vypada-
lo nadějně. Rychle se objevily spekulace, 
že má být ještě v roce 2015 na trhu, ale 
vznikly jen na základě jednoho neově-
řeného prohlášení o tom že „...by bylo 
krásné, kdyby se ho podařilo dokončit už 
letos.“ Teprve v roce 2016 jsme konečně 
mohli na obou zmíněných výstavách 
vidět takřka konečnou verzi ASG CZ 805 
BREN A1 a A2. Breny přišly reálně na trh 
na přelomu července a srpna.  

Já jsem tento článek při-
pravoval s předstihem, 
takže jsem při tom držel 
v ruce finální předsé-
riovou ověřovací verzi 
této pěkné zbraně. Předsé-
riová verze znamená, že už je vše 
vymyšleno, hotovo a obvykle se jen 
testují a optimalizují výrobní postu-
py. S dodanými vzorky se připravuje 
propagace a ty se pak posílají věr-
ným a významným distributorům. 
Teprve poté se naplno rozbíhají vý-
robní linky. 

�� Lišty pro příslušenství jsou 
plně funkční, jen do ruky 
trochu ostré
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