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1.

Úvod

Proč jsem si vybral zrovna tohle téma? Protože mě Airsoft baví a zajímá. A Airsoft sám
dělám. Přivedli mě k němu moji bratranci, kteří se Airsoftu věnují už nějakou dobu.

Obrázek1: https://photos.onthis.website/wm/IDsgeF0xQG85MlgxTFFivHntLoQ=/fwc/1550777016/23483_12579849735
25bfcf36c2b2.jpg
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2.

Airsoft

Airsoft je moderní druh sportu, ve kterém po sobě hráči střílejí malými lehkými
plastovými kuličkami ze zbraní poháněných manuálně, stlačeným plynem nebo
elektricky, které svým vzhledem zpravidla napodobují zbraně reálné.

Obrázek 2: https://c2.staticflickr.com/6/5767/22019339555_a2b7412751_o.jpg

Obrázek 3: https://i.ytimg.com/vi/lb7Ru_dh9d4/maxresdefault.jpg
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Obrázek 3: : https://c2.staticflickr.com/6/5767/22019339555_a2b7412752_o.jpg

3.

Historie

Airsoft do ČR postupně přišel v roce 1989, kdy se na naše území mohly začít dovážet
výrobky z celého světa. Prvotní skupiny lidí, které začínaly působit na území ČR, se
zaměřovaly hlavně na military reenacting. Hlavním dovozcem airsoftových zbraní, byla
tehdy firma POSPA Models.

4.

Pravidla Airsoftu

Hlavní zásadou je, že hra by se měla odehrávat výhradně v předem vyhrazené bojové
zóně, abyste neohrozili nezúčastněné civilisty, kteří se mohou v okolí pohybovat.
Další pravidla, která by měly dodržovat všechny airsoftové týmy, se týkají převážně
ochrany zdraví a zajištění bezpečí jednotlivých hráčů. Proto bylo stanoveno, že jako
munice je povoleno používat pouze šestimilimetrové BB plastové kuličky a jako zbraň
je možné používat pouze makety Air Soft Gun. Typ zbraně si může každý hráč zvolit
sám.
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Každý hráč zároveň musí být vybaven ochrannými pomůckami (brýlemi, mřížkou,
plynovou maskou). Nepoužívání alespoň základních pomůcek je na vlastní riziko,
přičemž je zapotřebí mít na paměti, že pokud se na bojišti zraníte z důvodu absence
ochranných pomůcek, odpovědnost za tato zranění nesete vy sami a nikoliv soupeř,
který vás zasáhl.
Další část pravidel se týká používání výbušnin. Přestože můžete na bojišti pro efekt či
ke zneškodnění protivníka využívat volně prodejné výbušniny (pyrotechniku),
dýmovnice či světlice a rakety (tyto pouze na nepřímou střelbu), jsou určité typy
výbušnin, které používat nesmíte. Zakázané jsou především zápalné munice, munice
s biologicky aktivní náplní či jakákoliv jiná munice, která má fyzikální nebo chemický
efekt na lidskou tkáň.

Zároveň nesmíte používat výbušniny s kovovými, skelnými nebo plastovými
termosetovými obaly, u jejichž výbuchu hrozí vznik štěpin právě z těchto zdraví
nebezpečných materiálů. Můžete používat výbušniny pouze v termoplastových nebo
sádrových obalech, u kterých je nižší riziko zranění takto vzniklou střepinou. Budete
také vyřazeni ze hry, pokud nastražíte minu či trhací nástrahu bez ohledu na to, že
takováto nástraha nevytváření střepiny.
Samozřejmě

je přísně

zakázáno útočit

(či

mířit

zbraní)

na nezúčastněné

civilisty. Pokud už je protivník označen za „mrtvého“, také se do něj nesmíte strefovat.
Pokud se na bojišti vyskytuje civilista, který s danou jednotkou operuje, dělá tak na
vlastní nebezpečí, musí se držet pravidel hry jako všichni ostatní hráči a je možné ho
zasáhnout střelou.

5.

Vybavení a ochrana

K vybavení patří: Brýle, Maska, Uniformy= Trička, Kalhoty, Bundy, Vesty, Batohy,
Rukavice, Opasky, Chrániče, Pouzdra, Obuv, Nášivky a Maskování.
K ochraně patří: Brýle, Maska na ústa nebo na obličej, Chrániče, Uniforma, Vesta.
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Obrázek 4: Brýle
https://th.bing.com/th/id/R.47b769c94036a34d7db5cc84a5be96bd?rik=dDIZU
hi2mLUkvw&pid=ImgRaw&r=0

Obrázek 5: Maska na ústa
https://th.bing.com/th/id/R.72c5cdbc55587f58331ac0d1538f659b?ri
k=muI7uOFqb14IlA&pid=ImgRaw&r=0
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Obrázek 6: Maska na obličej
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61pB-4WbLTL.jpg

Obrázek 7: Uniforma

https://i.pinimg.com/originals/d8/c4/94/d8c494fa928d0e5f06ba7
ad409f61191.jphg
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Obrázek 8: Batoh
https://th.bing.com/th/id/R.7faa9b12f95c63095e0cec8c86f29ab
9?rik=l

Obrázek 9: Maskování
https://th.bing.com/th?id=OIF.q%2byASWt%2b%2beZEMTsQxDc4cg&pid=ImgDet&rs=1
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6.

Závěr

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat panu učiteli Hrazdírovi, za jeho pevné
nervy se mnou při pracování ročníkové práce. Ve své ročníkové práci jsem vám řekl
něco o Airsoftu a vybavení k němu. Také jsem vám zmínil něco málo o jeho historii
a kdy sem do ČR vlastně přišel a jaká firma ho sem začala dovážet. Díky téhle práci
jsem se sám dozvěděl spoustu nových informací a získal další zkušenosti s prací
s textovým editorem.
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7.

Resumé

I chose this topic because I enjoy shooting.I tried it with my cousins for the
first time, then I bought my Airsoft gun.After a while I started to enjoy it and
I bought a better Airsoft gun.I read a lot of new information about Airsoft,
for example: how to fix it and not damage it, or clean it.

13

8.

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Airsoft# Historie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Airsoft
AirsoftPro.cz - airsoftové zbraně, střelivo, doplňky, oblečení
Bing
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