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airSoft 

P
omineme li plastovou pažbu, 
která výrobek značně zlevnila, 
produkt označený na krabici 
katalogovým číslem CM.032 
odpovídá základní variantě 

americké útočné pušky M14. rozsáhlý 
návod v čínských znacích i v angličtině je 
naštěstí doplněn obrázky, takže je srozu
mitelný i pro úplné tragédy, včetně mojí 
maličkosti. navíc mi zbraň ochotně před
vedli v prodejně. Po příchodu domů se 
přesto ukázala instalace akumulátorku do 
plastové pažby doslova maturitou. Jako 
totálně nešikovný jsem při štelování aku
mulátoru neopatrně vyrval propojovací 
kabel, nicméně po několika sprostých 
nadávkách a nezbytné drobné opravičce 
je již naštěstí zbraň opět plně funkční. 

Jelikož jsem nikdy předtím nestřílel 
přes dioptrická mířidla, spekuluji, co 
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M14
o americké 
útočné pušce M14 jsem si 
udělal radost a v obchodě 
s airsoftovými zbraněmi 
v Ústí nad Orlicí jsem zakoupil 
čínskou variantu americké 
útočné pušky M14. 

s tím. Do papírového terče se tak nějak 
trefuji, ale klasické hledí je klasické 
hledí, zvyk je zvyk a dioptrická mířidla 
mi zkrátka úplně sesedí. Jak z toho 
elegantně vybruslit? Efektně! Zbraň 
má totiž zakomponovaný úchyt na 
dalekohled. originální pochopitelně 
nevlastním, nicméně doma ve skříni 
jsem vyhrabal cosi s nápisem Zoom 
4x20, usmlouvané kdysi za 100 kaček 
ve vietnamské tržnici v Holešovicích. 
naštěstí se můj otec ukázal jako úplně 
stejná „hračička“. ochotně přidal svůj 
um všekutila a za několik minut byla 
k dispozici jednoduchá, ale naprosto 
funkční montáž. Konstrukce hledí air
softové M14 totiž kupodivu umožnilo 
stranovou i dálkovou korekci. 

výsledný efekt by pro profesionální 
střelce určitě nestál za vynaložené 
úsilí, ale pro diletanty, jako jsem já, 

a pro spoustu mých kamarádů a zná
mých byla střelba ze snajperky pří
jemným zpestřením. A to teprve asi 
bude zážitek pro děcka na nějakém 
dětském dnu, neboť například loni 
na dětském dnu na pěchotním srubu 
n S 82 Březinka byla pouhá možnost 
střelby dávkou z airsoftového Stg 44 
do plechovek pro účastníky nezapo
menutelným zážitkem.  

Airsoft zatím nehraji a zkoušel jsem 
střílet pouze do papíru. nicméně se 
mi zdálo, že ve srovnání s čínským 
airsoftovým Stg 44, který jsem měl 
možnost vyzkoušet, měla moje čínská 
M14 na karton pocitově menší průboj
nost. Tak jsem to, k mému nemilému 
poznání vyzkoušel sám na sobě a ne
chal se asi tak z 15 m střelit do 
zad. Au, přes tričko to hezky štípe.  

�� Čínská air-
softová M14

�� Ručně vyrobená 
montáž „vz. Dub 2014“

�� Pokusný terč od krabice na archivní schůdky. Uznávám, že střílet na postavičku archivářky je poli-
ticky nekorektní.
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