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Moderní zbraně

(které už jsou u nás prakticky neznámé, 
ale v Americe se stále používají a vyrá-
bějí) nebo 17 nábojů ráže 22 long rifle. 

Výrobce uvádí, že hlaveň má vývrt 
se 16 mikrodrážkami. My jsme je nepo-
čítali, ale bylo jich hodně. Řada 981 je 
v nabídce už pěkných pár let a dnes se 
zdá, že malorážky devítkové řady jsou 
z nabídky postupně vytěsňovány řadou 
XT-22, která má stavitelnou spoušť, ale 
jinak vypadá stejně. 

Marlin 981 TS je na první pohled 
jednoduchá, pohledná a vzhledem 
k jednoduchosti také spolehlivá zbraň. 
Už první vzetí do ruky nás přesvědčí; 
úchop pažby z černého plastu, jenž je 
zesílen skelným vláknem, je příjemný. 

Malorážky jsou zbraně, 
s nimiž na střelnici užijeme 
skoro stejně legrace jako se 
zbraněmi výkonnějších ráží, 
a na druhou stranu zase tolik 
neprovětrají naši peněženku. 
Pravda, rána i dostřel 
jsou menší, ale v našich 
podmínkách, kde je vysoká 
koncentrace obyvatelstva, 
se jen těžko prosazují dlouhé 
střelnice pro velkorážovou 
střelbu. Takže malorážka je 
také u nás důležitá zbraň. 
Natož v Americe, kde to 
bývala a mnohde ještě je 
zbraň klukovská. Americké 
malorážky se pochopitelně 
dovážejí také k nám.

Marlin 981 TS
              Mgr. JAn TETŘEV

P
ři nedávné návštěvě prodejny 
Zbraně Liberec jsme měli mož-
nost vidět malorážku Marlin 
model 981 TS. Tato opako-
vačka s válcovým odsuvným 

závěrem, trubicovou nábojovou schrán-
kou pod hlavní a předpažbím patří už 
několik let do základní produktové řady 
opakovacích malorážek Marlin. 

Jedná se o malorážky devítkové řady, 
které mají shodný závěr a zpravidla 
i hledí. Liší se délka hlavní, pažba, ale 
nejvíc zásobovací ústrojí. Zatímco ma-
lorážky 980, 925 a 915 jsou opakovačky 
s kovovým schránkovým zásobníkem 
umístěným před lučíkem, malorážky 
řady 981 mají trubicovou nábojovou 
schránku, kam se vejde 25 nábojů ráže 
22 short nebo 19 nábojů ráže 22 long 

Zbraň neklouže v ruce a univerzální 
pažba bez lícnice je v místech úchopu 
zdrsněna rybinou. 

Závěr není nijak převratný. Jde o kla-
sický válcový odsuvný závěr se šikmo 
položenou klikou. na jeho zadní části 
je červený výstražník. Pokud je bicí 
mechanismus natažen, je výstražník 
vidět a signalizuje nebezpečí. Pojistka 
je páčková, umístěná na pravé straně 
pouzdra závěru. V zadní poloze je za-
jištěno, směrem dopředu se odjišťuje. 
Pojistka blokuje spoušť. na pouzdru 

�� Válcový odsuvný závěr není žádná 
novinka. Pojistka je po jeho pravé straně 
a je velmi jednoduchá.
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