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�� Ruger New 
Vaquero, zkušebna 

z roku 2013 

westernové zbraně

Zbraně pro westernové střílení dnes představují 
neopomenutelnou součást trhu s moderními zbraněmi.  
Velmi významným hráčem jsou na tomto poli v mezinárodním 
měřítku – určovaném americkým trhem – italské firmy.  
Dodávají většinou zbraně ve spotřební kvalitě za relativně 
nízké ceny. Ale nepřehlédnutelného hráče zde, stejně jako 
v řadě dalších oborů střelectví, představuje firma Ruger, 
respektive správně Sturm, Ruger & Co. Pilně se angažuje  

na poli westernových revolverů.  

B
ill Ruger (1916–2002) bla
hé paměti se westernový
mi zbraněmi zabýval už ve 
svých začátcích. Ostatně už 
v roce 1953 zkonstruoval 

malorážkový revolver na bázi Coltu 
SAA. A pro koho? Pro firmu Colt. 

Tím zahájil poválečnou vlnu 
obliby westernových zbraní. 

my Colt vyráběly (a dosud vyrábějí), 
ale stály přes 1200 dolarů. Levné 
italské výrobky na bázi SAA v řekněme 
spotřební kvalitě se tak pochopitelně 
prodávaly lépe. 

V roce 1999 sice Colt zavedl „eko
nomický“ model Cowboy zhruba za 
900 dolarů, ale nestihl první vlnu 
a stále to bylo drahé. Už v roce 1993 
ho totiž předběhl právě Ruger se svým 
revolverem Vaquero, jenž nestál 1200, 
ani 900, nýbrž pouhých 450 dolarů. 
A přesto byl Made in America a byl 
výrazně lépe zpracovaný než levné 
italské repliky. Přitom stál jen asi 
o 20 % víc. (Španělské slovo va
quero znamená totéž, co cowboy 
nebo kovboj.)

zbývajících se stávaly 
sběratelské exempláře, 
které bylo škoda ničit na 
střelnici. Nové Peace
makery se tehdy u fir

– New Vaquero 
Vaquero
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Colt potom obno
vil produkci klasických 
SAA, zatímco sám Ruger začal 
od roku 1955 vyrábět dnes již 
tradiční Blackhawk, který je na 
první pohled napodobeninou 
 Peacemakeru, ale uvnitř skrývá 
řadu technických zlepšení, respektive 
modernizací, které vycházejí z revolve
ru Remington 1875. 

Marketingoví odborníci firmy Ruger 
samozřejmě na začátku 90. let nepře
hlédli celosvětový rozvoj westernové 
nebo také kovbojské střelby. Když se 
v 60., 70. a 80. letech střílel western 
v USA, používali tamní střelci star
ší originální Colty SAA. Jenomže ty 
se postupně opotřebovávaly a z těch 
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