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airsoft

Společnost Bohemia Air Soft 
je podle dostupných informací 
největší český obchodník 
na trhu s airsoftem, který 
v mnoha směrech určuje, co 
se bude na našem trhu s tímto 
sortimentem prodávat a na 
druhou stranu nepochybně 

Č
eský airsoftový svět se v po-
sledních letech snaží řešit 
otázku samopalu vz. 58 a jeho 
airsoftových provedení. Sama 

firma Bohemia Air Soft 
se před časem (Střelec-

ká revue 8/2012) 

se stále jen čekalo. Letos přišla 
na trh airsoftová elektrická zbraň, 
vyrobená podle výsadkové verze 
samopalu vz. 58. Nová zbraň je 
vyrobena z kovu s plastovým před-
pažbím, kovovou sklopnou ramen-
ní opěrkou a je opatřena ražením 
zbrojovky Czech Small Arms. Nese 
typové označení SA VZ 58 SPORTER. 
Ve zbrani je integrována elektronic-
ká jednotka EFCS (Electronic Firing 
Control System), díky které je možné 
přeprogramovat režimy střelby. Z air-
softového hlediska má zbraň skvělý vý-
kon a moderní konstrukci. Je vyrobena 
v Hong Kongu firmou ARES a prodává 
se za 6384 Kč

Pro hráče airsoftu je druhá světová 
válka velmi atraktivní, takže výrobci se 
snaží přicházet stále s něčím novým. 
Tentokrát se do centra pozornosti dostal 
samopal Beretta 38, o němž je známo, 

povedl. Značka Snow Wolf pojme-
novala svoji verzi staré dobré Beretty 
START WII-08. Původní názvy zbraní 
se u některých výrobců nemohou 
objevit prostě proto, že nemají za-
koupené licence pro konkrétní typ, 
takže prodávají pod svým názvem 
a všichni vědí, o co se jedná. Jisté 
je, že italský samopal na elektrický 
pohon, opatřený dřevěným paž-
bením, kovovým tělem a množ-
stvím kovových detailů, je velice 
povedený. Střílí dávkou a s ku-
ličkami o hmotnosti 0,20 g dosa-

huje počáteční rychlost 120 ms-1. 
Cena byla stanovena na 9080 Kč

BAS si nechala vyrobit také air-
softový kulomet START MG4, což je 
airsoftová replika německého druho-
válečného kulometu MG42, kterou 
vyrobila čínská firma AGM. Zbraň 
se dodává v celokovovém provedení 
s dřevěným pažbením, dvojnožkou 
i kovovým bubnovým zásobníkem 
s elektrickým podáváním. Jak řekl 
Alfred Jäger: „Asi není lepší zbraň 

pro druhoválečný airsoft.“ Sa-
mozřejmě můžeme mít 

BAS
  EV

Novinky

pustila do manuální-
ho provedení této pro 
nás zajímavé, ale pro 
zahraničí ne zas tak 

úplně nejzajímavější 
zbraně. Na elektric-
kou osmapadesátku 

�� Elektrická osmapadesátka 
SA VZ 58 SPORTER

od
�� Beretta 38 v airsoftovém 
provedení jako START WII-08

�� Airsoftová replika 
kulometu MG 42 nese 
označení START MG4

že se, spolu se 
svým bratříčkem 
38/42, na rozdíl od 
italského angažmá 
ve druhé světové válce, 

pečlivě analyzuje poptávku 
zákazníků.  
Na vrcholu airsoftové sezony 
jsme se proto s Alfredem 
Jägerem z této firmy podívali 
na novinky, které se letos 
objevily v jejím sortimentu.
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