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Moderní zbraně

Walther 
M16-22
Ing. Ivan CHLUDIL, foto autor a výrobce

Ú
točná puška M16 patří ke  
zbraním, po kterých touží 
mnoho střelců i u nás. Po‑
kud se spokojíte se samo‑
nabíjecí verzí, je to jenom 

věc výběru výrobce a ceny. Otázka je, 
k čemu tato puška bude sloužit. v ráži 
223 Rem/5?56x45 je pro lovecké účely  
na spodní hranici výkonu, sportovních 
disciplín pro útočné pušky je málo 
a jen tak si jít zastřílet na střelnici... no, 
jde to, ale náboje v ceně kolem deseti 
korun za kus vám udělají pěkný průvan 
v peněžence.

Tady právě nastupují útočné malo‑
rážky. vzhled, ovládání a do značné 
míry i pocity při střelbě odpovídají 
vojenským vzorům, ale stovka ná‑
bojů za dopoledne na střelnici vás 
nezruinuje. Stejně uvažoval i jeden 
z mých známých. Jeho sen je klasická 
M16, takže musel chvíli pátrat po pro‑
dejnách (běžně jsou dnes na prodej 
varian ty odpovídající M4). nakonec 
našel malorážkovou M16 v jedné pro‑
dejně v severních Čechách. 

Při první střelbě jsem samozřejmě 
nemohl na střelnici chybět. Po vyba‑
lení z krabice chvíli váháte, zda vám 
opravdu prodali malorážku. Hmotnost 

zbraně odpovídá téměř přesně origi‑
nálu a rozdíly ve vzhledu zjistíte až 
při bližší prohlídce. nejnápadnější je 
zásobník. K malorážce se vyrábějí zá‑
sobníky na dva, deset a třicet nábojů. 
na střelnici jsme měli třicetiranový zá‑
sobník a ten je moc dlouhý, ke klasické 
M16 jaksi nepatří. na boku zásobníku 
je vybrání pro hmatník, kterým se 
při nabíjení stahuje podavač. Druhý, 
dobře skrytý, ale zásadní rozdíl je 
na horní ploše pouzdra závěru. Ruko‑
jeť s hledím není pevná, je uchycena 
na klasické liště Picatinny pro příslu‑

�� Nosná rukojeť je upevněna na horní liště 
pro příslušenství

�� Rozebrání pro čištění se omezuje 
na odklopení horního pouzdra

�� Walther M16-22

šenství. To je dost podstatná odchylka 
od originálu, ale pro uživatele spíš pří‑
nosná. Případná montáž zaměřovacího 
dalekohledu je jednodušší. 

Značení na levém boku zásobníkové 
šachty téměř odpovídá originálu od fir‑
my Colt, ale za typovým označením 
M16 chybí varianta. Je tam jenom 
RIFLE a v posledním řádku CaL.  .22 L. 
R. na celé zbrani nenajdete značku 
Walther, i když ten je údajně skutečný 
výrobce. na pravé straně je adresa 
amerického dovozce, Umarex USa. 
Jenom v uživatelské příručce najdete 

Útočné malorážky. Termín, myšlený 
původně spíš ironicky, dnes označuje 
skupinu zajímavých zbraní. Nadšenci 
po nich touží, odpůrci by je nejradši 
zakázali a nechali sešrotovat. Jsou to 
samonabíjecí malorážky se vzhledem 
víceméně věrně napodobujícím 
vojenské útočné pušky.
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