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vzduchovky

Zbraně kategorie D pro zábavnou střelbu mimo střelnice jsou dnes 
velký byznys. Jestliže ještě před pětadvaceti lety byl sortiment 
poměrně chudý, dnes je situace jiná. Zaznamenáváme razantní 
nástup plastů, díky kterým lze systém vzduchovek, větrovek 
nebo plynovek včetně airsoftů namontovat do velmi slušivého 
kabátu a vytvářet tak řadu pohledných variací na základě jednoho 
systému. To samozřejmě zlevňuje výrobu. M

oderní technologie, repre‑
zentované vedle zpraco‑
vání plastů ještě lehkými 
kovy, nabízejí také mož‑
nost rychlé přestavby či 

upgradu zbraně. Prorazily si cestu i do 
kategorie zbraní určených na nenároč‑
nou střelbu „pro celou rodinu“. Do této 
kategorie, která má pobavit a umožnit 
příjemné trávení volného času, patří 
také karabina Morph ráže 4,5 mm BB(s) 
ze sortimentu německé společnosti 
Umarex. Zapůjčila nám ji k vyzkoušení 
firma RWO Team, která mimo jiné pro‑
vozuje internetový obchod colosus.cz.

Morph se prodává buď jako samotná 
pistole, nebo jako pistole s možností pře‑
stavby na dva typy karabiny. Proč si hrát 
jen s pistolí, když si můžeme vybrat něco 
pro změnu – takže jsme sáhli po pistoli 
se stavebnicí. Dostali jsme ji v papírové 

lovou pružinu do zadní polohy, tam ji 
zajistíme a pokud máme nádobku na 
kuličky s dávkovacím zařízením, několika 
pohyby nádobky schránku naplníme. 
Střely jsou v ní dobře vidět, takže snadno 
poznáte, že je plná. Vejde se jich tam 
30. Pokud je však nevidíte, neznamená 
to, že zbraň je bezpečně vybitá. Několik 
předních prostě vidět není, takže před 
zahájením manipulace se zbraní nebo po 
jejím ukončení doporučujeme stáhnout 
pružinu dozadu a naklonit zbraň vpřed. 
Pokud tam kuličky zůstaly, spolehlivě 
vypadnou. Pojistka je na pravé straně 

a pohybuje se v předo‑
zadním směru.

Pohled do krabi‑
ce, ve které Morph 

Trojjediný

dostanete, odhalí řadu dílů. Základem 
je vlastní systém, který má podobu pis‑
tole. Ta je po nabití okamžitě použitelná 
ke střelbě. Má moderní tvar, její tělo je 
vystříknuto z černého plastu. Na přední 
straně rukojeti jsou tři prohlubně pro 
prsty, vzadu je zdrsněna rýhováním. 
Lučík je výrazně protažený vpřed, ale 
prostor v něm není nijak velký. Před 
lučíkem a na celé horní straně zbraně 
jsou lišty pro příslušenství. Hledí se 
zeleným světlovodným vláknem je výš‑
kově stavitelné pomocí šroubu, muška 
s oranžovým světlovodným vláknem je 
odnímatelná – to je důležitá informace 
při přestavbách zbraně.

Bombička se vkládá do pistolové 
rukojeti poté, co se odsune zadní hřbet 

krabici s atraktivním po‑
tiskem. Je to samonabíjecí 
plynovka na dvanáctigramové 
jednorázově použitelné bombičky CO2.

Ocelové kuličky ráže 4,5 mm se vklá‑
dají do schránky na levé straně zbraně. 
Za pomoci hmatníku stáhneme oce‑

�� Přestavba pistole na pistoli 
s nástavnou pažbou se provádí 

výměnou hřbetu rukojeti

Morph
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�� Základ Morphu 
tvoří pistole. Pro-

dává se samostatně 
i jako součást setu, 

který jsme zkoušeli my. 
Nad kořenem lučíku je 
pojistka.




