
JIŘÍ MANDÍK a RED.

Společnost Winchester Australia Ltd. vznikla v roce 1967, nepochybně se 
souhlasem držitele značky Winchester, kterým je už od roku 1931 (1935) americký 
chemický koncern Olin Corp. Nyní je australská firma Winchester spojena 
s obchodní společností Gunworld Australia. Dováží a distribuuje zbraně značek 
Browning, Winchester, CZ, Steyr Mannlicher aj., optiku (mj. značky Meopta) 
a v malém množství vyrábí několik druhů střeliva. 

Z produkce australské firmy po-
cházejí rovněž malorážkové 
náboje s  názvem Winchester 
22 Long-Z, které se nedávno 

objevily na našem trhu. Někteří prodejci 
je deklarují jako náboje 22 long rifle, 
což je ale dost velká chyba. 22 long je 
svébytná malorážková ráže, dokonce 
starší než 22 long rifle; ta spatřila svět-
lo světa v roce 1887, zatímco 22 long 
už roku 1871 a  představuje tak druhý 
nejstarší náboj z oné přibližně desítky 
malorážkových ráží, které se dodnes 
používají. 

Nejstarší je známý náboj 22 short, který 
vznikl u firmy Smith & Wesson v souvis-
losti s vývojem jejího prvního revolveru. 
22 long má prakticky stejnou olově-
nou střelu o hmotnosti 1,8–2,0 g, avšak  
o 5 mm delší nábojnici (L3 = 15,5 mm). 
Rozměry nábojnice jsou téměř stejné 
jako u náboje 22 long rifle, který ostat-
ně vznikl právě na bázi 22 long.  

V původní černopraché verzi náboje 
22 long prý střela měla nominální počá-
teční rychlost kolem 220 ms-1 a energii 
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asi 46 J. Náboj plněný později bezdým-
ným prachem kdysi vyráběly prakticky 
všechny renomované muničky včetně 
S&B. Po druhé světové válce sice po-
stupně ztrácel oblibu uživatelů, nicmé-
ně jeho výroba nikdy zcela nepřestala. 
Dnes ho má v nabídce například značka 
CCI, a to dokonce i ve výkonnější třídě 
hyper velocity s E0 až kolem 130 J. 

Náboje 22 long vznikly jako výkon-
nější verze 22 short s určením pro re-
volvery a záhy též do dlouhých zbraní; 
byly považovány za vhodné k lovu men-
ší zvěře a samozřejmě též k rekreační 
terčové střelbě. K  čemu slouží dnes 
a proč se dosud vyrábějí, to je otázka, 
protože v  oblibě je mnohonásobně 
předčí ráže 22 short a  samozřejmě 
především 22 long rifle. Zbraně s nábo-
jovou komorou na 22 long se pravdě-
podobně už mnoho desítek let nikde na 
světě nevyrábějí. S náboji 22 long lze 
ale vcelku bez problémů střílet z jedno-
ranových pistolí, revolverů a pušek ráže 
22 LR, jen u samonabíjecích zbraní není 
zaručena správná funkce.

Australský náboj Winchester 22 
Long-Z  je speciální provedení náboje 
22 long. Ono Z je zkratka pro německé 
Zimmer, což naznačuje určení náboje 
pro takzvanou pokojovou střelbu, tedy 
pro co nejbezpečnější domácí trénink 
s ostrou zbraní v zemích, kde to zákony 
dovolují.

Díky vstřícnosti chomutovské firmy 
Nimrod, která nabízí ve svém pestrém 
sortimentu také australské náboje Win-
chester 22 Long-Z, jsem měl možnost 
toto víceméně odpočinkové střelivo 
řádně otestovat, a  to nejlépe ve své 
vlastní zbrani. Byl to malý devítiranový 
revolver Taurus model 94, který sice 
ze své třípalcové hlavně nevyužije 
celý potenciál střeliva tak jako puška, 
ale i  přesto dokáže s  náboji ráže 22 
LR slušně pracovat nejen při zábavné 
střelbě na plechovky a lahve, ale i kon-
dičním výcviku na terč z papíru. 

Aby test zmíněného střeliva byl o něco 
pestřejší, přibral jsem pro porovnání 
i běžné náboje české značky S&B v ráži  
6 mm ME Flobert, osazené obyčej-

Díky příjemně malému zvukovému efektu a celkově sníženému výkonu by náboje Winchester 22 Long-Z mohly být dobré nejen k cvičné střelbě, 
ale i pro hubení drobných škůdců 
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