
Malorážkových zbraní, tvářících se jako služební pistole, je dnes 
docela dost. Jedna z prvních byla pistole Walther P22, o které se 
někdy mluvilo jako o pistoli „mladého Bonda, Jamese Bonda“. 
Marketingově to byl skvělý tahák, ale pistole měla jako tréninková 
zbraň pro uživatele velké P9, kterou svým vzhledem simulovala, 
jednu docela dost podstatnou vadu. Byla totiž zmenšená. Tenhle 
zvyk se ale nějak ujal a zmenšeniny dělá dnes kdekdo. Pánové 
od firmy Smith & Wesson se poučili vynikajícím ohlasem na 
svoji malorážkovou kopii útočné pušky M&P15, která jako jedna 
z prvních věrně simulovala jak rozměry, tak zejména rozmístění 
a smysl ovládání všech ovládacích prvků zbraně. Upustili tedy 
od zmenšování a letos představili pistoli M&P22, která rozměry 
odpovídá služebnímu vzoru, pistoli M&P9. 
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z lehké „letecké” hliníkové slitiny. Závěr 
je neuzamčený, dynamický, hlaveň je 
ocelová. V těle pistole je hlaveň uložena 
pevně a pod ní je vratná pružina z jed-
noduchého drátu s plastovým vodítkem 
a nárazníkem. na ústí hlavně je závit 
k eventuální instalaci tlumiče, jinak 
překrytý pevně utaženým chránítkem.  
(Už dávno to není žádná zvláštnost, 
v řadě zemí zákonodárci používání 
tlumičů umožňují, zejména v zájmu 
snížení hlučnosti provozu střelnic.) 

Vnitřní konstrukce zbraně je odlišná 
od M&P9. Zatímco velká pistole má 
docela zajímavý bicí mechanismus 
s předepnutým přímoběžným úder-
níkem, M&P22 má mechanismus se 
skrytým kladívkem – také přede-

P
odrobnější prohlídka 
M&P22 ukáže malou 
zajímavost ve značení 
– na pistoli se nachá-
zejí německé ověřo-

vací značky a na levé straně 
těla nad spouští je nápis CarL 
WaLtHEr ULM/DO. takže byť 
jde o Smith & Wesson, značný po-
díl na  konstrukci a výrobě zbraně má 
dlouholetý evropský partner amerického 
výrobce. Prohlídka webových prezentací 
nové zbraně to potvrzuje. Firma Walther 
má s konstrukcí malorážek dlouholeté 
a rozsáhlé zkušenosti, je na jejich výro-
bu i zařízena a nevnímám tedy výrobu 
pistole M&P22 mimo Massachussets 
jako nějaké negativum. Spíš je to hezký 
důkaz, že spolupráce obou zbrojovek 
sice s různými výkyvy v intenzitě, ale 
přece jen vytrvale pokračuje.

Konstrukce odlišná od M&P9
Základem pistole M&P ráže 22 long 

rifle je podobně jako u velké pistole 
polymerové tělo, na něm je ale závěr 
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Nové zbraNě

�� Smith & Wesson M&P22 
ráže 22 long rifle 


