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Ruger 10/22

Target Tactical

Zbranû nejsou auta. V mnoÏinû typÛ ruãních paln˘ch zbraní totiÏ najdeme nûkolik
veleúspû‰n˘ch konstrukcí, které zatím jaksi nechtûjí, nebo spí‰ ani nemohou zastarat.
Nejde jenom o Browningovu geniální konstrukci Coltu 1911. Její leto‰ní stoleté v˘roãí
zdánlivû vypadá nedostiÏnû, ale existují i dal‰í zbranû, u nichÏ bychom se za nûkolik
desítek let mohli doãkat téhoÏ. Patfií mezi nû i samonabíjecí maloráÏka Ruger 10/22,
která zanedlouho vstoupí do druhého pÛlstoletí svého Ïivota.
uchovním otcem maloráÏky 10/22
byl v roce 1964 spoluzakladatel
a majitel tehdy je‰tû dost mladé firmy William B. Ruger. Z ãasového hlediska jeho model 10/22 pfii‰el na svût zhruba
v dobû, kdy nové samonabíjecí maloráÏky nabídly i zavedené zbrojovky Remington a Winchester. Bill Ruger se v‰ak jako
konstruktér vÏdycky vyznaãoval neortodoxním my‰lením. Toto my‰lení uplatnil
i u maloráÏky, kterou – na rozdíl od trubicov˘ch zásobníkÛ sv˘ch konkurentÛ – vybavil zcela nov˘m cívkov˘m zásobníkem
na deset nábojÛ 22 long rifle, jehoÏ (vzdálen˘) vzor objevil u kulovnice Savage 99.
Mezitím jiÏ zesnul˘ William Ruger sotva mohl oãekávat, Ïe v jeho firmû se za desítky let vyrobí pfies ‰est milionÛ jeho maloráÏek a jejich v˘roba bude pokraãovat
i v 21. století. Ale je tomu tak. O Ruger
10/22 pofiád mají zájem mladí i dospûlí lovci a milovníci pfiírody (lehkou zbraÀ lze
v pfiípadû nouze pouÏít i na obranu), stejnû jako stfielci pro radost a sportovní stfielci, pokud tedy zrovna nechtûjí lámat rekordy ISSF. V nûkter˘ch moderních sportovních disciplínách, kde je tfieba vystfielit vût‰í poãet ran v omezeném ãase,
jsou maloráÏky 10/22 dokonce schopny
podávat vrcholné v˘kony. Zatím tak nejsou
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Samonabíjecí maloráÏka Ruger 10/22 VLEH Target Tactical
ani náznaky, Ïe by zájem o tyto zbranû zaãínal opadávat – spí‰ naopak!
Konstrukce samonabíjecí maloráÏky
10/22 (desítka vyjadfiuje kapacitu zásobníku a 22 znamená základní ráÏi 22 long
rifle) je celkovû robustní, ale kompaktní,
absolutnû spolehlivá, snese rÛzné druhy
stfieliva a disponuje celkem dostateãnou
mírou pfiesnosti stfielby, kterou lze ladûním dále zvy‰ovat. Spolu s vetknutou,
snadno vymûnitelnou hlavní, upevnûnou
jednodu‰e pomocí klínu a dvou ‰roubÛ,
a promy‰lenou konstrukcí bicího a spou‰Èového mechanismu to jsou hlavní cha-
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rakteristické prvky, které z modelu 10/22
také skuteãnû ãiní jednu z nejãastûji ladûn˘ch zbraní souãasnosti.
Kromû toho firma Sturm, Ruger & Co.
sama nabízela a nabízí tyto zbranû ve
spoustû modifikací a eventuálnû s aplikací
ladiãsk˘ch prvkÛ tak, aby se vyhovûlo co
nej‰ir‰ímu spektru zákazníkÛ. Souãasná firemní nabídka zahrnuje pfies tfii desítky variant. âas od ãasu jsou maloráÏky 10/22 nabízeny i v ráÏích 22 WMR a 17 HMR, v tom
pfiípadû s ocelov˘m pouzdrem závûru;
u modelÛ v základní ráÏi 22 LR je pouzdro
vyrobeno z lehké slitiny.
Jednu z nejoblíbenûj‰ích a zákazníky
nejÏádanûj‰ích modifikací souãasnosti
pfiedstavuje „snajpersk˘“ model Ruger
10/22 VLEH Target Tactical ráÏe 22 long
rifle, kter˘ mûl v˘stavní premiéru na americké Shot Show v roce 2010. Koncepãnû je tato zbraÀ zcela shodná se základním modelem 10/22 a zachovala si v‰echny jeho pozitivní prvky, stejnû jako montáÏní uzly a rozhraní. Kromû toho v‰ak na
modelu Target Tactical najdeme nûkolik
zajímavostí, které dosud nebyly k vidûní, nebo alespoÀ ne v této kombinaci.
„SluÏební“ vzhled zbranû dotváfií ãerná povrchová úprava v‰ech ploch. Na
první pohled asi kaÏdého zaujme je‰tû
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