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TEST

T
ato pistole je – asi ne úplně ná-
hodou – dost podobná svému 
rakouskému „velkému brat-
ru“ jménem Glock. Počáteční 
spory mezi oběma firmami 

ohledně ochrany duševního vlastnictví 
byly zřejmě nějak vyřešeny, protože 
pistole se nadále vyrábí a prodává 
a nezdá se, že by doznala nějakých 
výraznějších změn oproti svým prvním 
verzím. Na druhou stranu, podobu lze 
hledat opravdu jen ve vzhledu, vnitřní 
konstrukce i ovládání mají do Glocku 
daleko. 

penzátor, upevněným k hlavni jedním 
šroubkem. Před výřez byla umístěna 
muška, takže záměrná je delší. 

Rám pistole je k mání v několika kla-
sických neutrálních odstínech a v růz-
ných kamuflážích, ale také v extrava-
gantní růžové. Závěr může být světle 
nebo tmavě šedý... Ke značení při-
stoupili tvůrci pistole opravdu zodpo-
vědně. Výrobní číslo najdeme kromě 
závěru a bloku nábojové komory také 
hned dvakrát na vloženém ocelovém 
rámu, z toho jednou viditelně zvenku, 
a také na samotné hlavni před blokem 
nábojové komory.

Rakouská obchodní 
společnost ISSC Handels 
GmbH má poměrně široký 
záběr. V jejím katalogu lze 
nalézt snad všechno, na co 
si lovec, sportovní střelec 
nebo i vyznavač mnoha 
jiných outdoorových aktivit 
vzpomene. V roce 2009 se 
také sama pustila do výroby 
zbraní. Jako první uvedla 
na trh malorážkovou pistoli 
s označením M22.  

 ISSC M22
      Target

Kratší variantě pistole M22 jsme se 
věnovali už dříve (SR 12/2012), tento-
krát jsem tedy zaměřil pozornost na 
prodlouženou verzi s označením M22 
Target ráže 22 long rifle (HV). Její zá-
kladní rysy jsou shodné s kratší verzí 
– pevná hlaveň, neuzamčený závěr, 
jednočinná spoušť, vnější kohout, 
plastové tělo, rukojeť sklonem i tva-
rem blízká Glocku.

Hlavní rozdíl spočívá v prodlouže-
ní hlavně o 36 mm. Závěr však není 
odpovídajícím způsobem prodlouže-
ný, přečnívající část hlavně je zakryta 
jenom závažím s výřezem pro kom-

�� Pistole má pevně 
uloženou hlaveň 
a dynamický závěr
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