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Dánská firma ASG, 
zabývající se v Asii výrobou 
airsoftových zbraní, je známá 
tím, že si pro své volně 
prodejné modely oblíbila jako 
předlohu i české zbraně. 

Škorpík 
na kuličky
Jiří Mandík

airsoft

K nerozeznání od originálu
airsoftový samopal CZ Scorpion 

Vz61 se vyrábí na Tchajwanu pod 
licencí aSG. Jedná se o manuál, vzhle-
dově inspirovaný ostrým originálem: 
z pár desítek centimetrů téměř nepo-
znáte, že váš spoluhráč netřímá v ruce 
originální škorpík, a airsoftová zbraň 
disponuje i takovými lahůdkami jako je 
vzhledově realistická pohyblivá páčka 
pojistky a přepínače režimu palby či 
kovová, plně sklopná ramenní opěrka. 

ačkoliv firma aSG v současnosti do-
dává také škorpiona v elektrické verzi 
střílející v souladu s originálem dáv-
kou, mně se (díky vstřícnému přístupu 
pana Jaroslava Ságla z lounské firmy 
Hubertka) naskytla příležitost sezná-
mit se a řádně střelbou prověřit 

D
íky licenční výrobě se tak 
milovníci pistolí z produk-
ce České zbrojovky mohou 
kochat při zábavné střelbě 
či akčních hrách nejrůzněj-

ším provedením funkčních modelů od 
uherskobrodských policejních kom-
paktů CZ 75 d přes CZ P-07 duty až 
po ryze sportovní pistole CZ 75 Sha-
dow. aSG pestrou paletu moderních 
pistolí CZ doplňuje také o specialitu 
v podobě legendárního minisamopalu, 
v airsoftovém provedení nazvanou CZ 
SCORPiOn Vz61.

Originální automatická zbraň ma-
lých rozměrů – samopal ráže 7,65 mm 
Browning s neuzamčeným dynamic-
kým závěrem – se za víc než půl století 
existence uplatnila u průzkumných 
jednotek, výsadkářů, řidičů a obsluh 
techniky, v rukou policistů a v zahrani-
čí také jako oblíbená výzbroj teroristů. 
airsoftový škorpion je pochopitelně 
stvořen čistě pro zábavnou střelbu 
6mm plastovým BB střelivem s pod-
statně menším účinkem střely v cíli. 
Zajisté potěší všechny příznivce pů-
vodní, celosvětově známé zbraně. 

�� Pravá strana škorpionu nese kromě samo
lepicí cedulky informující o energetickém po
tenciálu zbraně i bílou barvou zářící „nesma
zatelné“ informace o skutečné ráži a výrobci


