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Elektrické zbraně jsou v airsoftu už takřka tři dekády. Už v době jejich vzniku byly 
na trhu plynové zbraně s blowbackem a dokonce i některé manuální pistole měly 
tuto funkci, tedy imitaci pohybu závěru při střelbě. Zvlášť u plynových pistolí byl 
znát kromě realistické funkce při střelbě ještě vedlejší efekt, a to zpětný ráz. To byla 
věc, které elektriky nemohly nějaký čas konkurovat. 
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něco váží, a tak vlastní hmotou vytváří 
zpětný ráz. Síla rázu je závislá na výkonu 
a  mechanismu zbraně, stejně jako na 
hmotnosti závěru. Plynové zbraně bez 
tohoto systému se označují jako NBB 
(Non-Blow Back). U elektrických zbraní 
se někdy také uvádí, že mají blowback, 
značený jako EBB (Electric Blow Back), 
ovšem ve většině případů se jedná jen 
o  pohyb napínací páky nebo plíšku ve 
výhozním okénku. Proto se začal doda-
tečně používat výraz recoil shock pro 
zbraně, které zpětný ráz skutečně vy-
tvářejí.

Značka Bolt představila svůj první 
prototyp mechanismu se zpětným rá-
zem někdy v roce 2011. Od té doby me-
chanismus zdokonalila a v současnosti 
nabízí několik řad modelů, vybavených 
jejím systémem BRSS (Bolt Recoil Shock 
System). Aktuálně v  nabídce najdeme 
množství zbraní z  řad M4, MP5 a  AK. 
K recenzi jsem si zvolil samopal (Heckler 
& Koch MP5) Bolt SWAT Tactical, jenž byl 
uveden na trh v roce 2017.

Bolt SWAT Tactical vám přijde ve velmi 
pěkné tmavě modré kartonové krabici 
s  víkem, na které je vyobrazen MP5. 
Uvnitř najdeme samopal s jedním zásob-

Časem sice přibyl elektrikám 
blowback, který ale žádný velký 
zpětný ráz nevyvolal. Pomineme-

-li vynález děleného mechaboxu, rychle 
výměnného trnu a pokročilé elektroniky, 
jsou elektrické zbraně v  zásadě pořád 
stejné jako před lety. Zlepšila se výraz-
ně spolehlivost, funkčnost a  efektivita 
samotné střelby, nemluvě o výkonu. Sa-
motný zážitek se nijak nezměnil. Stále si 
člověk pocitově víc užil střelbu z plynové 
pistole či pušky než z  elektriky. Nako-

nec se ale i fanoušci AEG zbraní dočkali 
a u elektrických zbraní se časem zpětný 
ráz objevil. V  současnosti jsou na trhu 
tři firmy, které nabízejí své mechanismy 
se zpětným rázem, a  pak jedna, která 
nabízí tento mechanismus jako upgrade 
pro M4. Tento článek je věnován replice 
tchajwanské značky Bolt.

Ještě si ujasníme pojmy. U plynových 
zbraní existuje blowback neboli GBB 
(Gas Blow Back), což je v  podstatě jen 
pohyb závěru zbraně při střelbě. Závěr 
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