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nové zbraně

Z
ajímavou hračičku v sortimen-
tu firmy Ruger představuje sa-
monabíjecí pistole 22 Charger. 
Je to zvláštní pistole, už tím, 
že má dvojnožku. Objevila se 

na trhu v roce 2008 a jejím základem je 
rugerovská klasika v podobě systému 
samonabíjecí malorážky 10/22. Na pouz-
dře závěru byla rybinová lišta pro mon-
táž zaměřovače, protože mechanická 
mířidla tahle zbraň jaksi nemá. Fakticky 
se jedná o malorážku 10/22 s hlavní 
zkrácenou na deset palců a s pistolo-
vým pažbením. Hlaveň Chargeru 
je těžšího a preciznějšího typu, 
s vnějším průměrem na ústí 
12 mm, a je vyrobena z uh-
líkaté oceli. Pouzdro závěru 
je černě lakované. Celá povrcho-
vá úprava kovu je matně černá. 
Ergonomické pistolové pažbení 
z vrstveného dřeva s vodoodpu-
divou úpravou se vyznačovalo 
dopředu vyčnívajícím nosem.

V roce 2010 o této zbrani na-
psal ve Střelecké revui Přemysl 

Zbrojovka Sturm, Ruger & Co. 
patří mezi největší výrobce 
civilních palných zbraní na 
světě, pokud není vůbec 
největší. Jako každý, kdo 
se snaží prodat, průběžně 
doplňuje sortiment a snaží se 
své zákazníky lákat novinkami 
nebo alespoň drobnými 
inovacemi. V první čtvrtině 
tohoto roku jsme jich opět 
zaznamenali několik. Alespoň 
část z nich se zřejmě dostane 
i na náš trh. 

Liška, že Ruger 22 Charger lze cel-
kově hodnotit jako pěknou a výkon-
nou hračku. O služebním použití 
sotva může být řeč. Výrobce tuto 
podivnou pistoli označuje jako 
vhodnou pro lov drobné zvěře 
(long range varmint shooting) 
nebo pro terčovou střelbu na dlouhé 
vzdálenosti. Pro takový lov by se však 
našla vhodnější zbraň (a v našich pod-
mínkách je asi zákonem vyloučeno 
lovecké použití pistole). Pro sportovní 
použití zase chybí vhodná disciplína, 
v níž by se mohly prosadit její přednosti 

Nový Charger
Charger v podobě z roku 2008 

se dlouho na trhu neudržel. Přišel 
v roce 2008 a v roce 2013 jsme ho 
už v nabídce nenašli. Možná vypadl 

dokonce dřív. Znovu se objevil 
někdy koncem roku 2014, kdy se 
podle firemních údajů vyrobilo 

slabých 3000 kusů. Rok 2015 zna-
mená návrat Chargeru do světla ramp.

Ruger s označením 22 Charger se 
ovšem nevrátil v nezměněné podobě. 
Má sice nadále pažbení z laminova-
ného dřeva, ale to již není zakončeno 
pistolovou rukojetí z téhož materiálu, 
vlastně z jednoho kusu. Dřevěnou 
pistolovou rukojeť nahradila rukojeť 
plastová, která zřejmě vyjde levněji 
a působí akčnějším dojmem. 
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�� Základní provedení 
nového 22 Chargeru 
se vrací s nově 
tvarovaným pažbením 
z laminovaného dřeva, 
plastovou pistolovou 
rukojetí a jiným 
zásobníkem 

�� „Starý“  
Charger z roku 2008 

a

a zvláštnosti; siluetoví střelci 
si Chargery příliš neoblíbili. 
A tak vlastně zbývá jenom 
plinking, čili střílení „na ple-

chovky“ pro zábavu.

Další změna oproti 
původnímu Char-
geru je předpažbí. 

Jeho nos neodstává 
od hlavně, ale těsně k ní 
přiléhá. I tak se k němu 

nadále montuje dvojnož-
ka. Těžší desetipalcová 
hlaveň je na ústí za-

končena závitem pro 
tlumič a v případě 
montážní lišty pro 

optiku nad pouz-
drem závěru se 




