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Vypadá to, že tu máme nový 
trend. Nebo aspoň módu. 
Oč jde? O samonabíjecí pistole 
ráže 22 LR, které rozměrově 
více či méně věrně odpovídají 
obranným a služebním 
velkorážovým modelům. 

DvaaDvacítky 
RED., foto DP, MARTIN HELEBRANT a VÝROBCI

N
ejde o terčové či sportovní 
speciály, ani o zmenšeniny 
„plnotučných“ pistolí, kte-
ré jsme vídali v minulých 
letech (Walther P22, SIG 

Sauer Mosquito, Browning 1911-22). 
Zkrátka to vypadá, že velcí výrobci 
pistolí pro obranu i služební sektor cítí 
potřebu doplnit své portfolio o maloráž-
kové modely, které se na první pohled 
skoro nedají odlišit od svých podstatně 
výkonnějších sestřiček. Řeč je nikoliv 
o adaptérech, i když ani ty nevypadávají 
ze hry, ale o kompletních zbraních.

Fun factor
K čemu vlastně může taková samona-

bíjecí pistole ráže 22 LR sloužit? Odpo-
vědí se nabízí celá řada, protože náboj 
22 long rifle, veterán vzniklý ve druhé 

Nové zbraNě

obranné situace nebo na závody. Střílejí 
proto, že je to baví. Zbraně prostě mají 
své kouzlo, stejně jako střelba z nich. Je 
to určitá forma hry a rekreace (zejména 
v případě „disciplíny“ zvané plinking, 
zábavné střelby na různé alternativ-
ní terče v čele s různými nápojovými 
obaly) – a pro tento účel jsou zbraně 
ráže 22 LR ideální. Nejsou to hračky 
jako airsoftovky, ale plnohodnotné pal-
né zbraně – střelecky velice komfortní 
a v neposlední řadě úsporné, a to z hle-
diska pořizovacích i provozních nákladů. 

Na této myšlence úspěšně založilo 
svůj byznys už několik výrobců. Napří-
klad rakouská firma ISSC, která se pro-
sadila s malorážkovými klony pistolí 
Glock (a dokázala ustát právní nápor 
tohoto gigantu), sice při představování 
svých produktů mluví o bezpečnosti 
a vysoké přesnosti, navíc ale otevřeně 
pracuje s termínem „fun factor“. Ono 
taky ruku na srdce – kdo by si pořizoval 
desetiranovou pistoli, která vypadá 
skoro jako Glock, pro sportovní terčo-
vou střelbu?

Pocta legendě
Letos se „zábavnými“ pistolemi ráže 

22 LR přišlo hned několik významných 
světových firem, z nichž se ovšem 
dvě spolehly na zkušenosti a kapacity 
zavedených malorážkových specialis-
tů. Italský gigant Beretta takto spojil 
síly s německým velikánem Umarex 
a výsledkem je pistole Beretta M9-22, 
u které se musíte hodně snažit, abyste 
ji odlišili od 9mm originálu. Klí-

polovině 80. let 19. století, je svým 
způsobem univerzální. Lov ve smyslu 
odstřelu drobné škodné u krátké palné 
zbraně asi nepřichází v úvahu, ale jinak 
se můžeme bavit o výcviku, kondiční 
střelbě, sportu a dokonce i o sebeob-
raně, i když primárně pro tento účel 
by malorážku nosil asi jen hodně velký 
optimista – nebo velice sebevědomý 
excelentní střelec s pevnými nervy. 
Hlavní důvod současné úrody „obran-
ných a služebních“ pistolí ráže 22 LR 
se však nejspíš bude jmenovat zábava. 
Ostatně stejně jako v případě dlouhých 
„útočných“ malorážek, které vzhledem 
připomínají útočné pušky.

Ne každý slovo zábava v souvislosti 
se zbraněmi slýchá rád, ale spousta lidí 
se střelbě nevěnuje kvůli tomu, že by se 
chtěli připravit na efektivní řešení sebe-

Hlavní důvod současné 
úrody „obranných 
a služebních“ pistolí ráže 
22 LR se jmenuje zábava.

pro výcvik 
a pro zábavu
�� M9-22 ve společnosti Beretty 96A1 ráže 
40 S&W – že je dolní zbraň dvaadvacítka, člověk 
pozná jen při podrobném čtení popisu na levé 
straně závěru a těla nebo při pohledu zepředu 
do ústí hlavně




