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G36C Sportline
Jednou z nejmodernûj‰ích zbraní na poli útoãn˘ch pu‰ek je nûmecká G36. Není divu,
Ïe si i její airsoftová replika mezi hráãi tohoto sportu rychle získala oblibu. ZbraÀ vyrábí
firma Umarex a k vyzkou‰ení nám ji poskytlo internetové nákupní centrum Colosus.cz.

irsoftová zbraÀ je rozmûrovû vûrná kopie originálu, o délce 500 mm
se sloÏenou paÏbou a 720 mm
s rozloÏenou. V˘‰ka zbranû je 278 mm
a ‰ífika 64 mm. Hmotnost se ponûkud li‰í:
originál váÏí 2,82 kg, airsoftová replika
2,85 – je tedy je‰tû o nûco tûÏ‰í.
Prodejce tvrdí, Ïe celá zbraÀ je kovová,
coÏ se mi nezdálo – na pohled i na omak
vypadala velmi plastovû, coÏ ostatnû do
znaãné míry platí i o originálu. Na stránkách v˘robce jsem údaj o materiálu nena‰el, takÏe jsem s tûÏk˘m srdcem vzal
nÛÏ a za cenu nûkolika vrypÛ ovûfiil, Ïe minimálnû na povrchu je opravdu plast, s v˘jimkou tlumiãe plamene, kloubu paÏby,
dioptru a dolní li‰ty, které jsou skuteãnû
kovové, zfiejmû z hliníkové slitiny. Na druhé stranû hmotnost zbranû odpovídá
deklarovan˘m 2850 gramÛm, lze tedy
pfiedpokládat znaãné mnoÏství kovu
v konstrukci. Zda jsou v plastov˘ch dílech
zality kovové v˘ztuhy, nebo pouze závaÏí,
jsem nezjistil – magnet se niãeho nechytá, rentgen nemám a nemûl jsem odvahu na kandelábrov˘ test (vezmete
zbraÀ za hlaveÀ a udefiíte o kandelábr –
plastové tûlo se roztfií‰tí, hliníkové se prohne, ocelové se odfie).
I pfiesto zbraÀ pfii uchopení pÛsobí velmi solidním dojmem: v‰echny díly sedí
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pevnû, pfii mechanickém namáhání se
zbraÀ nekroutí ani neskfiípe, jak se to
u plastov˘ch elektrik obãas stává.
G36C Sportline je zbraÀ s elektrick˘m
pohonem, napájen˘m sedmiãlánkovou
dvoufiadou baterií 8,4V/1100 mAh, a pohánûná kovov˘mi pfievody Metal Gear
Box. HlaveÀ ráÏe 6 mm BB o délce
275 mm je schopna vystfielovat plastové
kuliãky rychlostí 125 ms-1 s energií aÏ 1 J.
Pfiepínaã reÏimu stfielby je oboustrann˘

a sestává z poloh zaji‰tûno, jednotlivé rány
a dávka s udávanou kadencí 800 ran za minutu. Pfied luãíkem je umístûna páãka vypou‰tûní zásobníku. ZbraÀ je vybavena
systémem hop-up, kter˘ je staviteln˘
a jeho ovládání se odkryje po zataÏení za
páku, kterou se u originálu natahuje závûr.
Páka se bohuÏel nedá zablokovat v zadní
poloze, takÏe ji po celou dobu manipulace s mechanismem hop-upu musíte drÏet.
Mu‰ka je válcová s tunelov˘m krytem,
hledí dioptrické, pfieklápûcí, se dvûma polohami. Navíc je s pomocí imbusového
klíãe sefiiditelné do v˘‰ky i do stran.
·rouby jemnûj‰í regulace jsou umístûny
za hledím a v boãní li‰tû. Po celé délce
horní rampy je li‰ta Picatinny, druhá
krat‰í li‰ta o délce 9 cm je umístûna pod
hlavní. PaÏbu lze sklopit po stisknutí
velkého tlaãítka na jejím kloubu. Pro
opûtovné vztyãení paÏby není tfieba manipulace s tlaãítkem, paÏba se zacvakne
sama. Baterie se skr˘vá v plastovém
pfiedpaÏbí, které lze po vyjmutí jednoho
ãepu sundat smûrem dopfiedu.
V základní v˘bavû je velkokapacitní
zásobník na 470 kuliãek, kter˘ lze secvaknout dohromady s jin˘mi zásobníky
ke G36, dále baterie, nabíjeãka a tyãka
pro ãi‰tûní hlavnû.
Testování v terénu nás obohatilo o nûkolik poznatkÛ. Napínací páka, která
ovládá odkr˘vání hop-upu, je umístûna
pfiímo pod nosnou rukojetí, takÏe pfii bûÏné manipulaci nepfiekáÏí a nedá se urazit. Naproti tomu samo toãítko hop-upu
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