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K
romě požitku ze střelby 
samotné tak (nejen) děti 
s reálně provedenými air‑
softovými zbraněmi mohou 
získat i důležité manuální 

zkušenosti v základním ovládání zbra‑
ně. Pokud jste si již někdy zkoušeli 
zastřílet z airsoftové pistole služební ve‑
likosti se svým či jiným potomkem před‑
školního věku, dobře víte, jaké úskalí při 
tom přinášejí objemné rukojeti reálných 
rozměrů. Ačkoliv se sám při výcviku 
dětí ve střelbě nestačím kolikrát divit, 
jak malé tlapky krkolomně držící velkou 
rukojeť služební pistole dokážou i tak 
s nevídanou chutí a šikovností zasa‑
hovat poměrně dobře cíl, přece jenom 
kvalitní úchop rukojeti, odpovídající ruce 
dané velikosti, nic nenahradí. 

Na to začali myslet i někteří výrobci 
airsoftových zbraní, a tak se nyní může‑

Airsoftové zbraně, jichž 
současný trh nabízí nepřeberné 
množství, dobře poslouží 
třeba i k bezpečnému nácviku 
základních návyků v obecném 
používání konkrétní zbraně, 
které potřebujeme takzvaně 

me setkávat i s reálně 
vypadajícími modely 

pistolí a pušek, které jsou 
zmenšeny pro ruce a po‑
třeby nejmenších střelců 
a střelkyň. Jedním tako‑
vým ideálem pro malé 
střelce je airsoftová 
pistole čínského vý‑
robce Airsoft Gun, 
která dostala do vínku 

označení ZM04. V podsta‑
tě se jedná o zmenšenou verzi legendár‑
ního Coltu M1911 A1.

Airsoftovou zbraň jsem zakoupil 
u stánkového prodejce české národnos‑
ti, raději po řádném ozkoušení několika 
výstřely přímo na ulici. Byla určena 
k nenáročnému, spíš zábavnému výcvi‑
ku nejmenšího člena rodiny. Ačkoliv se 
jedná o slečnu ve věku nedovršených 
šesti let, přijala zbraň okamžitě za svou 
se slovy, že „ještě neviděla hezčí malou 
pistoli pro holky“. 

I u poměrně levného manuálu, od 
kterého nelze očekávat výkon a zejména 

výdrž značkových 
výrobků, si čínský 
výrobce opravdu 
počínal po vzhledo‑
vé stránce poměrně 
zodpovědně. Colt pro 
děti vybavil i poutavými 
bílými popisy na levé 
straně závěru. Ty znázorňují logo firmy 
Colt a výrobce nezapomněl ani na ne‑
zbytná patentová práva. Celková úprava 
airsoftové zbraně je podtržena pěkným 
nástřikem na plastovém povrchu zbraně, 
který působí opravdu kovovým dojmem.

Po designové stránce je dobře vyve‑
dena i stříbrná imitace ocelové hlavně 
tohoto desetiranného a jinak převážně 
plastového manuálu, která je odlita 
z masivní poniklované slitiny a na 
ústí má dokonce i závit pro nasazení 
tlumiče; těžší hlaveň také posunuje 
těžiště zbraně dopředu. Skutečná 6mm 
hlaveň s hladkým vývrtem je vyrobena 
jen z plastové trubičky černé barvy. 
Rukojeť se střenkami zdrsněnými kla‑
sickou coltovskou rybinou ve svých 
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dostat pod kůži. Díky možnosti 
střílet velmi levně a především 
kdekoliv a kdykoliv, třeba 
i doma v obýváku,  
se airsoftové zbraně mohou 
stát pomůckou číslo jedna při 
střeleckém vyžití začátečníků, 
tedy i našich dětí...

Pro děti
�� Po otevření lepenkové krabice zjistíme, že zbraň je umís-
těna po vzoru větších airsoftových zbraní i s malou zásobou 
střeliva (nevalné kvality) v polystyrenovém výlisku. Ten je 
navíc od výrobce celý přebalený v tuhé a čiré PVC fólii.

�� Zmenšení pistole pro děti 
vynikne nejlépe vedle airsoftové 
1911 vyrobené ve velikosti origi-
nálního Coltu v měřítku 1:1
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