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�� Na-
bíječka, 
nabiják 

a zásobník

O
bchodně zajímavé samo-
zřejmě je, pokud se některá 
zbraň druhé světové války 
používala také v některém 
dalším známém konfliktu 

nebo konfliktech. Tuto podmínku beze-
sporu splňuje americká samonabíjecí 
puška US Rifle, cal. 30, M1 „Garand“, 
která se po světové válce uplatnila 
ještě v Koreji a ve Vietnamu. V rámci 
americké vojenské pomoci se Garandy 
objevily také v řadě dalších zemí světa 
a někde možná dosluhují dodnes. 

Garand
na kuličky

MGR. Jan TETŘEV

Problematika – a pro někoho 
možná romantika – druhé 
světové války přitahuje velké 
množství milovníků historie 
a dobrodružství. Čím dál od 
války, tím víc podrobností se 
zjišťuje a tím romantičtější je 
tato romantika. Druhá světová 
válka je prostě hit a představuje 
zajímavé téma také pro výrobce 
a prodejce airsoftových zbraní. 
Airsoftové klony zbraní druhé 
světové války se prodávají 
a zákazníci je chtějí.

airsoft

My jsme se k airsoftovému Ga-
randu dostali na Dni Střelecké revue 
v Pardubicích, kde nám ho Ing. Jan 
Šulc z firmy Bohemia air Soft zapůj-
čil k delšímu testování. Jednalo se 
o elektriku od firmy ICS, což je výrobce 
airsoftových zbraní s velmi dobrým 
zvukem. Zbraň je uložena v pěkné 
papírové krabici, takže upoutá už na 
první pohled. Obsah krabice je také 
zajímavý, Především zbraň sama má 
svojí podobou ke Garandu velmi blíz-
ko. Co na první pohled vezme za srd-
ce, to je docela nepochybně dřevěná 
pažba. Dřevo je prostě dřevo a žádným 
plastem se úplně nahradit nedá. 

Tělo zbraně je kovové, stej-
ně jako hlaveň. O péči věnova-
né vývoji a výrobě airsoftové 
pušky také vypovídá značení 
springfieldské zbrojovky. Míři-
dla jsou sice plastová, ale zato 

lze hledí regulovat stejně jako 
u originálu. My jsme je však ladit 

nemuseli, protože bylo vyladěno (snad 
z výroby) opravdu skvěle. Příjemný je 
také záchyt bodáku, na který můžete na-
sadit originální bodák. My ho nemáme, 
ale všude se to uvádí. Zbraň má uvnitř 
atypický mechabox verze 7 a hop-up 
můžete pohodlně regulovat po stažení 
„závěru“ do zadní polohy.

V krabici se zbraní se dodává ještě 
náhradní zásobník, vytěrák a plnička 
zásobníku. O zásobnících někdo píše, 
že jsou slabou stránkou zbraně, ale nám 
to tak docela nepřipadá, ačkoli jejich 
vzhled je poněkud nezvyklý. Zásobník 

�� Zbraň se dodává  
v pěkné krabici
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