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CZ P-09 ASG 6 mm BB
Dánská společnosti ASG/Action Sport Games má v sortimentu volně prodejných
zbraní hned několik modelů pistolí od České zbrojovky Uherský Brod.
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ořídit si do arzenálu střílejících
airsoftových replik moderní čízu
v plné velikosti (full-size) na 6mm
plastové střelivo, s níž můžu spolehlivě
dělat díry do papírových terčů a bezpečně likvidovat spoluhráče při airsoftu, byl
dlouho odkládaný počin. Moje předchozí
pistole CZ 75 D Compact na CO2 od ASG
totiž i přes odlámané nepodstatné drobné díly z plastu a spoušťovou pružinu
dost unavenou po tisících výstřelech
stále nechtěla odejít do věčných lovišť…

Zaměřeno na detaily
Blow-back CZ P-09 ráže 6 mm BB na
tzv. zelený plyn (green gas), k jejíž koupi
jsem se rozhodl po přenechání staré
zbraně kamarádovi, patří mezi vyspělé
airsoftové kousky, které vzhledem k propracovanému designu i nadprůměrným
střeleckým vlastnostem na bitevním
poli protivník rozhodně nepřehlédne.
Předlohou samonabíjecí airsoftové pistole, kterou firma ASG dodává na trh
i jako realistickou vzduchovku na ocelové
broky i olověné diabolky, se stala velkorážová DA/SA pistole. Výrobce ostrých
originálů z Uherského Brodu zbraním
od ASG natolik věří, že jim dlouhá léta
propůjčuje svá licenční loga (se kterými
se na dánských čezetách rozhodně nešetří). Nejinak je tomu u airsoftové verze
CZ P-09 s řadou realisticky pracujících
prvků a maximální energií střely 0,8 J, která v přesném měřítku vzniká na Tchaj-wanu. Existuje také o něco méně výkonná
verze airsoftové pénuladevítky na CO2 .
Pistole s jedním zásobníkem je u výrobce uložena do tuhé kartonové krabice,

…a co z ní zbylo

ASG CZ P-09 6 mm BB (green gas)
Skutečné údaje o airsoftové CZ P-09 najdeme na její pravé straně

CZ P-09 ASG
ráže

6 mm BB

pohon

green gas

kapacita zásobníku

25 kuliček

Emax
spoušťový režim

0,8 J
DA/SA

celková délka

205 mm

výška

148 mm

max. šířka zbraně

37 mm

prázdná hmotnost

0,86 kg

cena

2500–3000 Kč
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spolu s podrobným českým návodem
a přehledným obrázkovým manuálem.
Po otevření se hned potvrdí, že zbraně
ASG patří mezi stálice, u nichž si můžeme být jisti dokonalým modelářským
zpracováním. Úchopové plochy rukojeti
jsou stejně precizní jako na uherskobrodském originálu a lišta RIS na rámu je
plně funkční. Také licenční imitaci ražby
najdeme na správných místech. Mému
srdci učarovala CZ P-09 v provedení FDE
(Flat Dark Earth) s matně černými prvky.
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Základ airsoftové CZ P-09 tvoří nylonový rám; rovněž realisticky pohyblivá
maketa závěru je z polymeru. V rámu
je kovový kontejner s vedením závěru
a dvojčinným (DA/SA) bicím a spoušťovým mechanismem, jehož pohyblivé díly
jsou na ocelových čepech. Kovový je také
kohout, stejně jako zajímavě profilovaný
jazýček kyvné spouště. Do zadní části závěru je vestavěn systém blow-back, který
spolehlivě utáhne lehký polymerový závěr i s docházejícím pohonným médiem.

