Nové zbraně
Společnost Sturm, Ruger
& Co. patří k těm, které
vyrábějí především
zbraně pro běžné použití
a prodává je v rozumných
cenových relacích. Na trh
s malorážkami, které do
této kategorie samozřejmě
patří, firma vstoupila v roce

1964 samonabíjecím
modelem 10/22, který
se vyrábí, kopíruje a ladí
dodnes (viz Střelecká revue
10/2013). Ale nezůstalo jen
u samonabíjecí malorážky.
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�� Kulovnice
Ruger American Rifle
(nahoře) a malorážka American Rimfire

Poté, co se firma Ruger se svojí levnou kulovnicí American Rifle (standardní model je v Americe za 449 dolarů)
před několika lety usídlila mezi kulovnicemi nižší cenové úrovně, stá-

roce 1984 se na trh dostal
model 77/22, který vzhledem připomínal kulovnici
– opakovačku s válcovým odsuvným závěrem Ruger model 77. Snaha
o maximální přiblížení vzhledu
oblíbené kulovnice se vyplatila.
Masivní válcový závěr modelu
77/22 ostatně zvládne i náboj
22 Hornet se středovým zápa-

�� Nový model převzal zásobník z Rugeru 10/22

Ruger American Rimfire
si vzal z předchozích
modelů to, co potřeboval.
lem. Později přišly náboje 17 HMR a 22
WMR. Také u malorážky v ráži 17 existuje obdoba s centrálním zápalem (tedy
nikoli malorážka, ale kulovnička) v ráži
17 Hornet. Modely 77/22 a 77/17 stojí na
evropském trhu mezi 900 až 1100 eur,
což už je v případě této kategorie zbraní
vyšší cenový segment. Tuhle částku nemůže vytáhnout z kapsy každý. A nebo
nechce. Za malorážku je to hodně.
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�� Provedení Compact
s vyšším hřbetem pažby

le neměla levnou opakovací malorážku
s válcovým odsuvným závěrem, která
by představovala alternativu k dražšímu modelu 77/22. Tak přišla v loňském
roce na scénu malorážka Ruger American Rimfire, která je svému bratříčkovi
American Rifle na náboje se středovým
zápalem velice podobná. Vlastně co
mohlo, to vypadá stejně.
Základní provedení nové malorážky
je Standard. Vyrábí se v rážích 22 long
rifle, 22 WMR a 17 HMR. Hlaveň má
délku 22 palců (559 mm), u verze
Compact 18 palců (457 mm),
a je zastudena kovaná. Provedení Compact má ještě asi
o palec a půl kratší pažbu, což
možná uvítají mladí, ještě ne
úplně dorostlí střelci. Jak poznamenal Hans J. Heigel
v německém časopisu
DWJ, ještě existují státy,

kde se zacházení mládeže
se zbraní nebere jako zločin.
A protože nová malorážka
zřejmě znamenala úspěšný krok, přišla firma Ruger letos na trh s dalšími

