
20  |  www.streleckarevue.cz  |  duben 2015

test

F
irma Sturm, Ruger & Co. ma
lorážkami ve svém sortimentu 
doslova hýří, ale novou ma
lorážkovou pistolí ucpala díru 
na trhu, kterou dosud nepo

krývala. Chyběla jí totiž pistole ráže 
22 LR, která by měla vzhled a ovládání 
moderní služební nebo sebeobranné 
samonabíjecí pistole s polymerovým 
rámem. Krátké malorážky Ruger byly 

totiž do té doby především sportovní 
zbraně nebo zbraně k plinkání do ple
chovek a ačkoliv jsou pěkné, vzhledu 
moderních služebních pistolí se prostě 
nepřibližují.

Očekávalo se, že SR22 bude sloužit 
především jako výcviková pistole pro 
uživatele Rugerů větších ráží, kteří 
ocení možnost levnějšího tréninku, ale 

vypadá to, že se od počátku myslelo 
i na střelce, kteří si chtějí zastřílet jen 
tak pro zábavu. Konstrukce nové zbra
ně byla zájemcům rázem povědomá. 
Připomíná poměrně nápadně Walther 
P22, což byl svého času hit v této ka
tegorii „plastových“ malorážkových 
pistolí, aby se postupně ukázalo, že 
zbraň, uvedená na trh roku 2001, trpí 
řadou dětských nemocí. Pédvaadva
cítka Walther prostě nezaznamenala 
takový úspěch, jaký se očekával. 
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Ovšem Ruger SR22 naštěstí ne
byl kopie Waltherova výrobku, takže 
se vyvaroval mnohých problémů. Za 
poslední dva nebo tři roky se pevně 
usadil na světovém trhu a našel si své 
zákazníky. nevíme, jak si stojí prodeje, 
ale v sortimentu se tento model udržel 
a nepřicházejí o něm žádné Jobovy 
zvěsti. 

Firma Ruger u této pistole zrovna ne
hýří řadou provedení, ale jistý výběr tu 
je. Dnes se model SR22 nabízí ve dvou 
barevně odlišných vzhledových varian
tách. Jedna je celá černá s anodizo
vaným povrchem závěru a druhá má 
závěr ve „stříbrném“ eloxu. V americe 
stojí 399 a 419 dolarů. Potom můžete 
zbraň koupit ještě jako set s laserovým 
zaměřovačem LaserMax za 454 dolarů 
a v provedení se závitem pro tlumič 
na hlavni za 439 dolarů; ani v americe 
není Ruger SR22 úplně levná maloráž
ková pistole. Pro distributorskou firmu 
Talo vznikly ještě sety s laserovým za
měřovačem Crimson Trace Rail Master 
a se svítilnou stejného výrobce. Vyrábí 
se pro ni také provedení s modřenou 
hlavní a třemi zásobníky.

Malorážkové pistole mají 
v nabídce firmy Ruger tradici. 
Ostatně na nich tato firma 
vyrostla takříkajíc do krásy 
a malorážky (dlouhé i krátké) 
tvoří významnou část její 
produkce také dnes. A tak 
není divu, že firma občas 
přijde s něčím novým i na poli 
malorážek, ačkoli osvědčené Ruger

a dnes už klasické konstrukce 
rozhodně neopouští. 
Jedna taková rugerácká 
malorážková novinka 
se objevila v roce 2012: 
samonabíjecí pistole SR22. 

�� Kromě černé verze pistole SR22 se 
vyrábí také provedení s černým rámem 
a světle anodizovaným závěrem

�� Ruger SR22 není velká 
zbraň a připomíná spíš 
kompakt než zbraň v plné 
služební velikosti

Ruger SR22 jsme vyhodnotili 
jako zajímavou zbraň, se 
kterou jde levně trénovat.




