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H
ongkongská značka APS ob-
čas hledá zákazníky tam, kde 
by je velcí výrobci nehledali 
– teď mezi airsoftovými spor-
tovními střelci. APS se roz-

hodla potěšit právě fanoušky závodu tří 
zbraní, pro které představila speciální 
soutěžní verzi pušky na bázi modelů 
AR-15 a M4. Nová APS ASR119 H BB je 
celokovová elektrická zbraň s délkou 
900 mm o hmotnosti 3,3 kg. Někomu 
může přijít příliš dlouhá, ale to je otáz-
ka zvyku. Předlohou pro tento model 
jsou airsoftové soutěžní zbraně ASR117 
a ASR118 s licencí Boar Tactical. 

To, co na této zbrani zaujme, je ne-
jen sportovní design ovládacích prvků 
a keymod pažbení, ale pře-
devším shodná červená 
barva na několika vel-

AIRSOFT

Závod tří zbraní 
(v angličtině 3-gun competition) 
je populární střelecká disciplína, 
která vyžaduje od účastníka 
zvládnutí tří zbra ní v jedné 
soutěži – pistole, pušky 
a brokovnice. Není oblíbená 
jen s ostrými zbraněmi, ale 
v poslední době i mezi  
asijskými hráči airsoftu. 
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kých dílech zbraně. Barevný povrch 
je kvalitní, s lehkou metalízou. Podle 
APS správný sportovní střelec musí 
zaujmout diváky i sponzory nejen svými 
výkony, ale i vzhledem. A není snad nic 
víc cool, než křiklavě barevná zbraň. 
Tedy minimálně pro sportovní střelce. 
Co však nedokážu zhodnotit, je rychlost, 
s jakou se barevná úprava opotřebí vli-
vem běžného polního použití.

Hlaveň je stejně dlouhá jako před-
pažbí. Tělo APS ASR119 je kovové, 
složené ze dvou dílů. Horní díl, pouz-
dro závěru, se tvarově nijak zásadně 
nevymyká standardu pušek M4: vcelku 
klasické provedení s lištou RIS nahoře, 
ale červené. Na pravé straně najdeme 
logo APS a také velmi originální nápis 

Shooter are you ready? na vnitřku 
výhozního okénka. V okénku je 
navíc „zlacená“ imitace závěru, 

�� Na zbrani na první pohled zaujme červená barva a keymod předpažbí, sahající až k ústí hlavně. 
Na rozdíl od mnohých jiných, u téhle zbraně jsou ty lišty pro příslušenství součástí dodávky.

která se samozřejmě při střelbě pohy-
buje. Napínací páka závěru má po levé 
straně prodloužení pro pohodlnější 
napínání. Spodní díl těla je tvarově 
upraven pro lepší ergonomičnost tak,  
že v přední části je mírně profrézován 
a zakulacen, podobně jako v prostoru 
lučíku. Na obou stranách těla je logo  
3 Gun Nation a na levé straně těla taktéž 
výrobní číslo. 

Zde si dovolím upozornit na velmi 
praktické ovládací prvky (samozřej-
mě všechny kovové). První z nich je 
oboustranně ovladatelná pojistka zá-
sobníku, mechanicky jednoduše pro-
vedená a v praxi skvěle fungující. Velmi 
potěší i téměř funkční záchyt závěru. 
„Téměř“ píši proto, že sám od sebe 
záchyt natažený závěr sice nezachy-
tí, ale není problém natáhnout závěr 
a záchyt zmáčknout, aby závěr zachytil.  
Pro opětovné uvolnění závěru stačí 
opět zmáčknout záchyt. To je ideální 
pro seřizování hop-up mechanismu, ale 
nezapomeňte, že zbraň má blowback, 
takže před střelbou záchyt odjistěte.

Rovná spoušť sportovního stylu 
nemá příliš dlouhý chod, takže je ideál-
ní pro rychlejší střelbu. Jediné, co 
zůstalo obyčejné, je přepínač režimu 
střelby, dovolující střelbu jednotlivými 
ranami i dávkou. Na zadní části je pak 
upevněno kovové oko popruhu, které 
je na vodicí trubce pažby. Dovoluje 
upevnění popruhu z obou stran.




