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OD roku 1999 je v polských ozbro-
jených silách standardně za-

vedena pistole ST 9 , výsledek spo-
lupráce konstruktérů z ojsko ego n-
stitutu Technicznego zbrojenia T  
v ielonce a výrobní irmy Pre er z Lodže. 
Tato poněkud nevzhledná zbra  ráže 
9 19 mm s polymerovým tělem a čás-
tečně předepínaným přímoběžným 

derníkem se ale v pra i  míněno ze-
jména na zahraničních misích polských 
vojáků  příliš neosvědčila více o tom 
v SR č. 11 2012 . Nákupy pistolí ST pro-
to skončily již v roce 200 . Celkově bylo 
pořízeno 20 210 kusů, které následně 
prošly modi ikací v podobě doplnění 
montážní lišty prav bylo plánováno 
víc, z sporných důvodů se skončilo jen 
u této . Takto vzniklá varianta se označuje 

ST 9 M. erze 9 L s integrovaným 
laserovým zaměřovačem, jež tvořila jen 
asi 10  produkce, v této souvislosti plně 
zmizela ze scény.
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Začátkem prosince 2018 se z polské Radomi do světa rozlétla zpráva, že tamní zbrojov-
ka Fabryka Broni „Łucznik“ právě podepsala smlouvu na dodávku asi 20 000 pistolí pro 
vojska teritoriální obrany. S ohledem na určení se nešlo cestou veřejného tendru; namísto 
toho se vybral solidní domácí model PR-15 Ragun, který při této příležitosti dostal nové 
zvučné jméno.

o n  n
Po těchto peripetiích bylo už v roce 

200  rozhodnuto, že pistole ST mají 
být v dohledné budoucnosti přesunuty 
od bojových jednotek k týlovým a na-
hrazeny novým modelem načež mají ve 
výzbroji zůstat minimálně do roku 20 5 . 

ned v první etapě, původně avizované 
už na roky 2012 201 , se plánoval nákup 
asi 21 000 pistolí.

tuto zakázku se utkalo několik do-
mácích konstrukcí. e hře byla mj. DA  
varianta modelu alther P99, který se 
licenčně vyrábí v Radomi pro polskou 
policii, ale také velmi moderně působící 
společný projekt ojenské technické aka-
demie ve aršavě a radomské zbrojovky. 

orkou novinkou je prototyp P  N A, 
dílo stejného institucionálního kolekti-
vu jako ST T  plus irma Pre er , 
představený začátkem září 201  na me-
zinárodní výstavě obranného průmyslu 
MSP  v polských ielcích. Tato SA DA 

RED.

pistole s vnějším kohoutem má ráži 9 19 
a kapacitu zásobníku 15 nábojů. oticky 
působící název spojuje zkratku slov Pis-
tolet ojskovy a bojové jméno slavné 
polské odbojářky Danuty Siedzik ny, 
která zůstala v řadách emské armády i po 
skončení druhé světové války abyla popra-
vena v roce 19 . P  N A si vzhledově 
leccos vzala z altheru P99  nad dalšími 
osudy tohoto prototypu se ovšem vzhle-
dem k aktuálnímu vývoji situace vznášejí 
velké otazníky. 

a o  a
ak ady Metalo e Łucznik v Radomi 

v 90. letech nejprve přišly s pistolí MA  95 
ráže 9 19, která zdařile kombinovala kon-
strukční prvky modelů S  Sauer P22  
a Beretta 92. Problém spočíval v tom, že 
šlo o celoocelovou zbra , jejíž hmotnost 
výrazně překročila požadavky armády. 

zápětí vznikl model MA  9 , posléze 
přejmenovaný na MA  9 , s tělem z hliní-
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