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Z historie airsoftového AK
Není snad na světě slavnější zbraňová konstrukce, nežli AK-47 a jeho následovníci.
Jednou jsem se sám sebe zeptal: „Jaký byl první airsoftový AK?“ O hodinu později se to
nějak zvrtlo a náhle jsem měl spoustu textu a pár směšných archivních fotek. Pro použití
k recenzi o nějakém AK moc dlouhé. Takže drobná sonda do historie. Samozřejmě
nemohu zaručit, že na něco nezapomenu, nebo nějakou značku nezmíním. Ale pro
představu to bude stačit.

FTC AK47 s typickou hadičkou

A

začneme relativně hluboko, v éře
klasického airsoftu (cca 1985–
1995), tedy v době, která předcházela elektrickým zbraním. Během
tohoto období se totiž poprvé objevilo
několik zbraní typu Automat Kalašnikova
od různých výrobců.
V polovině osmdesátých let vydává
FTC (Falcon Toy Co.) svojí novinku – AK47.
Tento AK je také často označován jako
první AK na trhu vůbec. Je to velmi pravděpodobné, protože FTC se specializovala
na modely zbraní, které v té době nikdo
nedělal. FTC byla třeba první firma, která
vytvořila airsoftový Galil nebo samopal
Spectre… Nicméně v tomto případě se ve
skutečnosti jednalo o čínský Typ 56, prodávaný ale jako FTC AK47. Je to logické, jiné
než čínské AK Japonci moc často neviděli.
Tento AK patřil mezi zbraně s BV systémem, tedy s běžným pohonem na stlačený
vzduch (nebo CO2) z externí nádrže. Hadička z nádrže se připojovala standardně
k pistolové rukojeti. Zbraň byla vyrobena
s mnoha kovovými díly a velmi kvalitně provedeným tělem z plastu ABS. Nechybělo
ani dřevěné pažbení. Hlavní zajímavostí
a lákadlem byl však blowback mechanismus. Závěr se sice pohyboval jen zhruba
doprostřed reálného chodu závěru ostré
zbraně, ale zbraň díky němu měla neuvěřitelný zvuk.
Želbohu byl FTC AK47 po technické
stránce velmi komplikovaný, špatně se
pro něj sháněly náhradní zásobníky (cena

jednoho zásobníku byla už v 80. letech
kolem 100 USD) a nakonec místo ruských
popisků na zbrani měl pouze japonské
znaky (pozdější verze FTC AK47S z roku
1992 už měla ruské nápisy). Komplikovaná
konstrukce byla dána právě mechanismem
blowback. Nesmíme totiž zapomínat, že první blowback mechanismus plynové zbraně
je z let 1986/1987 (z dílny T. Kobayashiho).
Navíc byl dimenzován pro pistole, nikoliv
pro dlouhé zbraně. Takže u dlouhé zbraně
takováto vymoženost budila pozdvižení,
byť asi nebyla v té době jediná. Ač se mi
nepodařilo zbraň přesně datovat, podle
mně dostupných informací byl FTC AK47
uveden na trh mezi lety 1986 a 1991, ale
osobně bych se nebál tvrdit, že zbraň byla
vydána už v roce 1987. Nicméně na airsoft je
to skutečně hluboká historie, pro jejíž bádání je potřeba víc fyzických zdrojů (časopisy
a katalogy), a nikoliv jen internet, abych si
takové věci mohl stoprocentně potvrdit.
Drobná zajímavost je, že ještě po roce
2000 byla řada lidí, kteří tuto zbraň vlastnili
a stále používali. To dalo vzniknout adaptéru, který dovoloval použití zásobníku
ze zbraní AEG. Podobná úprava se pak
objevila i u jiných zbraní s BV systémem,
protože zásobníků pro zbraně klasického
airsoftu byl velký nedostatek. Nicméně AK
od FTS není hodnocen jako nějak úžasná
zbraň ani v rámci klasického airsoftu.
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Další z airsoftových AK, které mohu
relativně spolehlivě datovat, spatřil světlo
světa v roce 1987. Byl to AK74 z dílny japonské značky LS (Light Sports – někdy
také jako LSI). Samozřejmě, nejednalo se
opět přímo o AK74, ale o AKM. Zbraň byla
prodávána jako průměrný celoplastový
model, který bylo nutné sestavit s pomocí
lepidla. Kdo z vás někdy vlastnil zbraň
(nebo spíš stavebnici) od korejské Academy, má asi jasnou představu, jak to vypadá.
A kdybych vám řekl, že některé modely jste
si museli i nabarvit...
LS byla jedna z těch značek, která se
pokusila vstoupit na trh s airsoftovými
zbraněmi, ale její výroba nebyla moc kvalitní, především co se technické stránky
týče (LS byla primárně zaměřena na výrobu plastových modelů). Na modelářském
trhu si firma vedla dobře, ale airsoft nebyl
šťastnou volbou. LS dodnes platí za jednu
z nejméně populárních značek z tohoto období, ačkoliv právě díky tomu ji každý znal.
Tato manuální puška rozhodně neoslňovala nějakým zajímavým výkonem. Zbraně
LS nestřílely moc daleko a člověk se často
bál, aby mu samotná zbraň nepraskla při
střelbě v rukou. Proto když se v roce 1988
objevila verze této zbraně od LS s BV
systémem od Asahi, bylo jasné, že ani to
nebude dobrá cesta. Zbraň uměla střílet
jednotlivými ranami i dávkou, ale byla

