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Při bujarých střeleckých soubojích v rámci plastové války se člověk neobejde 
bez pořádné a spolehlivé airsoftové zbraně. Jako příznivec pistolí značky Glock
jsem hledal vzhledově věrnou, a přitom cenově dostupnou repliku této světoznámé 
devítky na kuličky 6 mm BB. 

Jiří MANDÍK

CHtěl jsem, aby se nová pistole 
na kuličky svým celkovým po-

jetím co nejvíc přibližovala ostré verzi 
z továrny Glock. Žádné ořezané detaily, 
pozměněné tvary a závěr bez jediného 
nápisu, jež vzbuzují dojem pokoutní 
výroby. Kvalitních zbraní i  těch méně 
povedených airsoftových glocků je dnes 
přehršle. Jenže limitujícím faktorem 
nové plynovky, kterou mohu při divo-
kém běhu lesem ztratit nebo ji při krytí 
o zídky a kamení odřít a obouchat, byla 
cena. Limit jsem si stanovil na 2500 Kč,  
neboť k  dražším airsoftovým zbraním 
mám tendenci přistupovat spíš jako ke 
sběratelské záležitosti. 

Volba nakonec padla na pistoli na 
green gas vycházející z tvarů Glocku 17 
třetí generace, tentokrát od firmy WE 
a  nazvanou příznačně 17 Tactical New 
Series. 

Lesklá celočerná kartonová krabice 
nudného designu s  velkou stříbrnou 
sedmnáctkou na středu víka působila 
poněkud pouťově. Jenže na Tchaj-wanu 
sídlící firma WE se dlouhé roky zabývá 
výrobou airsoftových zbraní a na repliky 
glocků je doslova specialistkou. Ostatně 
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vyrábí jich celou řadu, např. modely 17, 
19, 27, 33, 34… Po odklopení víka najde-
me krom jednoho zásobníku a kuliček 
také návod a  především přesvědčivě 
zpracovanou blow-back repliku pistole 
Glock 17 bez otřepů a škrábanců, doko-
nale promazanou na důležitých místech 

a  pečlivě zabalenou do čirého sáčku 
z  PVC. Velmi reálný vzhled pistole na-
bourával pouze malý samolepící štítek 
Made in Taiwan.

Na čistě zpracovaném polymerovém 
(ABS) rámu nechybí funkční lišta pro 
taktické doplňky. Plastový rám s  kom-
batovým lučíkem je pokrytý typickou 
jemnou pískovou strukturou glocků. 
Rukojeť je na hřbetu i  na čele zdrsně-
ná hlubokými a  především funkčními 
protiskluzovými drážkami včetně třech 
lůžek pro prsty, jež mně skvěle padnou 
do ruky. Airsoftová pistole, kterou jsem 
zvolil, představuje podle mého názoru 
designově nejdotaženější třetí generaci 
glocků, tedy ještě bez pro mě zbyteč-
ných výměnných hřbetů a ruku i oděv 
drásajících jehlových výstupků… 

Typický hranolový závěr vyrobený 
z  kovové slitiny a  pokrytý sytě černým 
matným nástřikem nenarušuje celkově 
dobrý dojem. Pohybuje se hladce ve 
vodítkách, nechybí ani funkční široké 
hmatníky a kovový funkční záchyt závěru 
na levém boku. Ačkoliv závěr s  nápisy  
17 Tactical a 9x19 na levém boku nenese 
– stejně jako rám – jediné licenční logo 
firmy Glock, absenci těchto pro střel-
bu nepotřebných symbolů prakticky  

Modelářské zpracování je na špičkové úrovni




