
střelecká revue

zásobníku spočívá v tom, že i s kapacitou 
10 nábojů nepřesahuje obrys předpaž-
bí. Model A22 FV-SR oproti prapůvod-
nímu modelu A22 nemá mechanická 
mířidla, zato je opatřen lištou Picatinny.  
(Na americkém kontinentu jsou podle 
převažujícího názoru střelecké veřejnosti 
mechanická mířidla u pušek zbytečná.) 
Materiál hlavně – stejně jako pouzdra 
závěru – je uhlíková ocel s  povrchovou 
úpravou matným černěním. 

Sofistikovaný spoušťový mechanismus 
AccuTrigger byl vyvinut firmou Savage 
v  roce 2002 a  přináší několik uživatel-
ských výhod. Především se jedná o zvý-
šení bezpečnosti, spustí až při promáčk-
nutí čepele procházející jazýčkem spouš- 
tě a jazýčku spouště. Odpor spouště je 
dobře nastavitelný v  rozmezí 6,8–27 N.  
Regulace se provádí klíčkem, který se 
prostrčí otvorem v  lučíku. Spoušť je 
dvoustupňová, s  přesně definovaným 
a očekávatelným bodem spuštění.

Malorážka není vybavena střeleckou 
pohotovostí, takže po vystřílení nábo-
jů v  zásobníku závěr nezůstává v  zadní 
poloze. Závěr lze však v  zadní poloze 
zachytit záchytem ovládaným tlačítkem 
procházejícím přední částí plastového 
lučíku. Zachycení závěru v zadní poloze se 
předpokládá při běžném čištění zbraně. 
Pro důkladnější čištění lze sejmout kryt 
vratného ústrojí, vyjmout vratnou 
pružinu s vodítkem a hranolový závěr. 

Moderní zbraně
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Malorážky A22 BNS-SR Overwatch (nahoře) a B22 FV-SR Overwatch

Savage Arms aktuálně nabízí 153 provedení pušek na malorážkové náboje 
s okrajovým zápalem. V prodejně Proarms Outdoor Center v Čestlicích jsem narazil 
na několik novinek. 

Savage A22 a B Mag 
Pavel BERAN

Savage A22 FV-SR Overwatch, 
A22 BNS-SR a B22 FV-SR Overwatch

Jako první mi padla do oka samo-
nabíjecí malorážka Savage A22 FV-SR 
Overwatch. Jedná se o poslední evoluční 
stupeň léty prověřené produktové řady 
A22. Samonabíjecí malorážky s  dyna-
mickým závěrem někdy mají pouzdro 
závěru slitinové, avšak Savage A22 ho 

má z  ocele. Středně těžká hlaveň má 
délku 16,5“ (406 mm). Někomu to může 
připadat málo, ale podle mého názoru 
je tato délka pro malorážku dostatečná 
a  využije naplno balistický potenciál 
náboje 22 LR. Hlaveň má na ústí vnější 
závit ½–28 s chránítkem. 

Zásobník malorážek A22 je cívkový s ka-
pacitou 10 nábojů. Výhoda cívkového 

Spoušťový mechanismus AccuTrigger je chloubou společnosti Savage. 
Nasazený žlutý klíček slouží k seřízení odporu spouště. 




