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Novinky v airsoftu
Evropský fanoušek airsoftu byl už podruhé ochuzen o možnost vidět na vlastní oči
na veletrhu IWA novinky, které se v airsoftu urodily, a dva roky jsou v airsoftovém
světě dlouhá doba. Objevilo se množství zajímavých novinek, o kterých někteří
nemusí mít ani ponětí. Některé už se na český trh dostaly, jiné se sem patrně nikdy
nedostanou. V následujících řádcích se tedy věnuji aspoň několika novinkám
za poslední rok až dva.
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atřím mezi fanoušky zajímavých
a nevšedních zbraní, takže můj
výběr možná nebude to, co zaujme hlavní komerční proud. To ani není
potřeba, protože skutečně komerční věci
jsou velmi dobře vidět a slyšet. Kdybych
měl shrnout aktuální trendy výrobců, je
to zaměření na zbraně PDW a důraz na
pokročilou elektroniku v kombinaci s lepšími materiály. Na poli upgradových dílů
pomalu ustupují silové upgrady a znovu
se vrací zaměření na zvýšení kadence.
Prosazuje se chytrá/programovatelná
elektronika a též propojení s mobilními
aplikacemi.
Tchaj-wan
Srdce komerčního airsoftu dnes leží na
Tchaj-wanu. Z tamních hlavních značek
věhlasná ICS revidovala svůj víc než deset
let starý MP5 a uvedla na trh zcela novou
verzi ICS CES-P A5 S3 s pokročilou elektronikou a lisovaným/svařovaným ocelovým tělem. Osobně si myslím, že lepší
MP5 už se na trhu nikdy neobjeví. ICS
navíc stihla do konce roku 2020 překonstruovat i svůj ne zcela úspěšný AK-74M.
Světlo světa tak spatřil ICS CXP-ARK

ICS CES-P A5 S3

– designově velmi modernizovaný AK kopírující moderní trendy, jehož zpracování
dopadlo na jedničku, zvlášť co se týče
vnitřku zbraně. Zajímavostí je i samopalová verze populární platformy MARS,
označovaná jako CXP MARS PDW9. Opět
je jak ve verzi s pokročilou elektronikou,

ICS CXP-ARK

tak bez ní, a těží z aktuálního trendu pistolových karabin a krátkých samopalů,
které oceňují především hráči na hřištích. Z plynových pistolí navázala ICS po
úspěchu licencované pistole Korth PRS
další licencovanou pistolí SAR9. Je v ní
mnoho technologií, které ICS vyvinula
na poli plynových pistolí v posledních
letech.
Další gigant je G&G Armament. Asi
největší poprask způsobila minulý rok
plynová karabina SMC-9. V podstatě šlo
o konverzní nástavbu pro pistoli G&G
GTP-9. Z poloautomatické blowback
pistole se stala automatická karabina
s delší hlavní. Proti jiným konverzím tato
skutečně změnila vlastnosti zbraně a nejde jen o schránku pro pistoli. Velmi také
zaujala Type 64 BR, což je replika pušky
Howa Type 64. G&G očividně plánuje
dobýt japonská hřiště, protože pro jiný
než japonský trh nebude tato zbraň příliš

V současné době se každý výrobce airsoftu snaží doplnit
sortiment o vlastní řadu zbraní
s polymerovými těly, nicméně
tyto řady obvykle nabízí i v kovových verzích.
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