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vzduchovky

Tanfoglio na broky
 ev

M
odely označované Wit-
ness jsou u Tanfoglia už 
tradicí. Jedná se vlastně 
o pistole Tanfoglio, které 
jsou určeny pro americ-

kou obchodní firmu european American 
Armory. Nejméně před dvanácti roky se 
v nabídce firmy Tanfoglio objevila pisto-
le Witness 1911, kterou si jako alternativu 
k tanfogliovským klonům CZ 75 zřejmě 
vynutil americký distributor, jemuž v sor-
timentu chyběla devatenáctsetjedenáct-
ka. A je to pravděpodobně jediná pistole 
řady Witness, kterou italský výrobce 
nabízí v evropě. ve Střelecké revui číslo 
4/2002 ji uvedl Pavel Klozík, jenž pak také 
v čísle 4/2007 představil laděný model 
1911 Custom. všechny ostatní Witnessy 
jsou určeny pouze pro Ameriku.

Když Witness na broky ráže 4,5 mm  
vyndáte z pestrobarevné atraktivní kra-
bice, okamžitě zjistíte, že zde je oproti 
originálu podstatný rozdíl v použitém 
materiálu, a tudíž také v hmotnosti. 
Tato pistole je z plastu, zatímco z kovu 
je pouze to nejnutnější uvnitř mechani-
smu plus samozřejmě zásobník. Hmot-
nost tedy nesouhlasí s originálem, což 
ocení zvlášť nejmladší střelci, kterým 
by pistole v originální tanfogliovské 
hmotnosti dělala velké problémy. Ply-

Při naší nedávné návštěvě 
u firmy Bohemia Air Soft nám 
Ing. Pavla Šulcová půjčila 
k vyzkoušení mimo jiné klon 
pistole Tanfoglio Witness 
1911, určený pro střelbu 
pomosazenými ocelovými 
kuličkami ráže 4,5 mm. 
K pohonu střel se používají 
jednorázové dvanáctigramové 
bombičky CO2. Zbraň dodává 
pod svojí značkou známá 
airsoftová firma Cybergun, 
která si pistoli nechává 
vyrábět v Číně.

na pravé straně těla zbraně. Posunutím 
pojistky dopředu je pistole zajištěna, 
posunem vzad je odjištěno. Pojistka 
je navzdory netradičnímu umístění 
velmi dobře přístupná a její chod je 

novku o hmotnosti pouhých 650 g 
zvládnou mnohem lépe. 

Další vzhledovou odlišnost od origi-
nálu představuje šoupátková pojistka, 
umístěná navíc na neobvyklém místě 

�� Balení je atraktivní a všechny podstatné informace najdete na obalu. Ovšem návod je přiložen.  
Co jde, to bylo vyrobeno z plastu, ale podobnost s originálem je velmi značná.

�� K naplnění zásobníku stlačíte za pomoci 
hmatníku v jeho přední části zásobníkovou 
pružinu. Střely vkládáte přes vyústění zásobníku.

tak akorát, aby menší dítě mělo jistý 
problém s odjištěním. Pokud je zajiště-
no, spoušť prokluzuje a nelze vystřelit. 

Mířidla jsou plastová a pevná, vy-
stříknutá spolu s celou zbraní. Rozmě-
ry pistole jsou pochopitelně dospělé.

Zásobník je umístěn v přední části 
rukojeti, zatímco její zadní část slouží 
pro umístění bombičky. Stačí stáhnout 
kryt zadní části rukojeti se „střenkami“ 
dozadu, vytočit šroub, vložit bombičku 
a pak zase šroub utahovat. Po vrácení 
krytu rukojeti na původní místo a vlo-
žení zásobníku je nabito a můžete 
začít střílet. Závěrem se nedá pohnout 
a také nepohyblivý kohout má pouze 
dekorační funkci.

Plnění zásobníku maličkými čtyřa-
půlmilimetrovými kuličkami se nám 
bez problémů dařilo. Stačilo za pomoci 
hmatníku na boku zásobníku stlačit 
zásobníkovou pružinu dolů a vyústě-
ním zásobníku vhazovat střely. Šlo to 
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