
kontejner se spoušťovým mechanismem, 
vodicími lištami závěru a hlavní. Vzhle-
dem k  výkonu náboje 22 LR je závěr 
řešen jako dynamický. Důležité je, že 
závěr přesně vedou vodicí lišty tak, že 
hlaveň prochází okem závěru, aniž by se 
jej dotýkala. Rám zbraně je opatřen mon-
tážní lištou Weaver/Picatinny k uchycení 
svítilny, zaměřovacího laseru apod. Závěr 
je vzhledem k  malému výkonu náboje 
třeba dále odlehčit. Toho konstruktér 
dosáhl dvěma alternativami: 

 u modelu K22S maximálním zvětše-
ním výhozního okénka do té míry, že 
pistole získala kontury podobné pistoli 
Berreta 92, ačkoliv konstrukce obou 
zbraní je odlišná;

 u K22X-TRIM mnohočetným příčným 
prořezáním závěru. 

Hlaveň K22 má délku 5“ (127 mm). Ústí 
hlavně je alternativně opatřeno závitem 
pro připevnění tlumiče. Výrobce pistole 
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Na střelnicích se potkávají zbraně vskutku historické s nejmodernějšími modely. Obecně 
bych charakterizoval, že starší modely pistolí jsou ocelové, kvalitně zpracované s řemeslným 
fortelem. Na mnohých moderních zbraních je vidět, že se jedná o velkosériovou strojní výrobu. 
Nové pistole jsou příliš často navrženy tak, aby jejich výroba byla technologická, úsporná. 

MODERNÍ ZBRANĚ

 K22

Málo výkonná ráže 22 LR vyža-
duje odlehčený závěr. Pokud 
je odlehčený závěr z  duralu, 
pistole mě uspokojí, ale nenad- 

chne. V horším případě je závěr z méně 
pevné zinkové slitiny. Vím o několika ha-
váriích pistolek s takovým závěrem. První 
případ jsem zaznamenal, když mě utrže-
ný závěr Waltheru P22 trefil do obličeje. 

Právě proto nelze přehlédnout jed-
nu pistoli, která se z  tohoto schématu 
vymyká, a  ačkoliv se jedná o  moderní 
malorážkovou pistoli, nic na ní není oši-
zené, naopak vše je velmi poctivé. Jde 
o slovenskou Grand Power K22. V mém 
přesvědčení, že se jedná o kvalitní pis-
toli, mě ujišťují i prodejci, kteří říkají, že 
prakticky nemají reklamace. Sám výrob-
ce mimo jiné uvádí: „Nový vylepšený 
oceľový záver výrazne zvyšuje životnosť 
zbrane v porovnaní s čímkoľvek, čo trh 
ponúka v tejto kategórii.“ Rozhodně stojí 
za to se s touto pistolí blíže seznámit.

Malorážková pistole K22 navazuje na 
notoricky známý model K100, se kterým 
má shodný polymerový rám. Správně 
provedený polymerový rám považuji za 
funkčnější než ocelový nebo duralový. 
Polymerový rám je lehčí, nerezaví, dobře 
absorbuje zpětný ráz a je velmi trvanlivý. 
V polymerovém rámu je vložen ocelový 

totiž vyváží i  do zemí, kde legislativa 
umožňuje jeho instalaci. Vratná pružina 
je umístěna pod hlavní,  navlečena na 
vodicí plastové tyčce. Nejedná se o jedi-
nou pružinu, ale o dvě pružiny rozdílných 
průměrů převlečené přes sebe. 

Spoušťový a  bicí mechanismus je 
klasický dvojčinný SA/DA. Zápalník je 
odpružený. Ovládací prvky, tedy záchyt 
zásobníku, záchyt závěru a  manuální 
pojistka, jsou oboustranné a dobře do-
sažitelné prsty střílející ruky. 

Mířidla K22S se skládají z  plastové 
výměnné mušky a v příčné drážce po-
suvného hledí. Hledí je po stranách 
vytvarováno do oblouku, aby při tasení 

Grand Power 

Účel zbraně vidím dvojí: 1. Umožnit 
tréninkovou střelbu majitelům pistolí 
plně výkonných ráží od výrobce Grand 
Power. Pistole řady K22 svojí hmotností 
a  ergonomií odpovídají plně výkon-
ným modelům. 2. Pistole K22 bude 
žít svým vlastním životem jako pistole 
pro sportovní a zájmovou střelbu. Opět 
skvělá volba.

Grand Power K22X-TRIM
(se závitem na hlavni) nahoře 
a K22S dole (bez závitu na hlavni)

www.grandpower.eu

GRAND POWER K22 TS
6” hrubostenná hlaveň 

Frézovaný oceľový záver
Oceľová vložka 

Tenifer
Mikrometrické mieridlá

Kapacita 10 Kapacita 10 rán
Závit na ústí

Obojstranné ovládanie
V ponuke i 8” hlaveň
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