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Společnost Sturm, Ruger & Co. zásobuje světový, ale 
buďme upřímní, hlavně americký trh, jednou novinkou 
za druhou. Vždycky, když se zdá, že její sortiment je už 
kompletní, překvapí dalším modelem, jenž nás přesvědčí 
o tom, že na přeplněném trhu ještě něco chybělo. 

NOVÉ ZBRANĚ

Když to vezmeme od nejmenších 
kapesních zbraní, tak v sortimen-
tu firmy Ruger najdeme pisto-
le LCP v  ráži 9 mm Browning. 

Dnes už samozřejmě frčí provedení  
LCP II s lepší spouští, ale původní verze 
je stále v nabídce. S touto pistolí udělal 
Ruger doslova díru do světa, a pokud se 
objeví nějaká nová kapesní pistolka v ráži 
9 mm Browning krátký, poměřuje se prá-
vě s pistolí Ruger LCP. O něco větší, ale 
stále ještě malá je pistole LC9 v ráži 9 mm  
Luger. Pořád je to malá sebeobranná pis-
tole do kapsy s jednořadým zásobníkem, 
ale na výkonnější náboje. 

Potom Ruger nabízí pistoli American 
v ráži 9 mm Luger s odnímatelnými hřbe-

ty rukojeti, kterou má i jako kompakt. Lze 
ji považovat za služební pistoli se vším, 
co k ní dnes patří, a z téhle zbraně budou 
zřejmě v budoucnu vycházet i další Ru-
gerovy pistole, které se budou tvářit jako 
služební nebo z nich odvozené. Prostě je 
to moderna a investice do budoucnosti.

Potom Ruger ještě nabízí řadu pisto-
lí SR, což jsou zbraně s  polymerovým 
rámem, uvedené na trh v  roce 2007 
nejprve v  ráži 9 mm Luger a  posléze 
v dalších služebních rážích. Zkratka SR 
znamená Striker Ruger a  jednalo se 
o pokus přiblížit se co nejvíc Glockům. 
Doporučená cena aktuálně činí v Ameri-
ce 565 dolarů, což není tak úplně málo. 
Uveďme, že mezi těmito pistolemi byla 

od roku 2014 taky jejich ekonomická 
verze, nazvaná 9E. Tahle pistole za 400 
dolarů už ale z nabídky zmizela. Kromě 
toho má Ruger ještě devatenáctsetjede-
náctky SR1911, malorážkové pistole SR22 
a samozřejmě řadu malorážkových pistolí 
Mark IV ve velkém počtu provedení, což 
je jeho klasika. 

Zdálo by se, že sortiment firmy Ruger 
je, zvlášť pokud se týká pistolí v  plné 
nebo kompaktní velikosti, v zásadě úpl-
ný. Jenomže pokud se to zdálo nám, tak 
tato neustále inovující firma nebyla téhož 
názoru a přišla na začátku letošního roku 
s novinkou, která dostala atraktivní název 
Security-9. 

Přerostlá LCP
Security-9 je moderní pistole s rámem 

vyrobeným z  kompozitu na bázi poly-
meru a  skelných vláken. Její zásobník 
pojme 15 nábojů 9 mm Luger a  šest-
náctý se vejde do komory. Pro státy 
s paranoidní legislativou už existuje taky 
provedení se zásobníkem na 10 nábojů, 
které jistě zachrání nespočet nevinných 
životů. Lučík má přední část zdrsněnou 
pro odložení ukazováku. Rukojeť nemá 
výměnné hřbety a  je poměrně střízlivě 
zdrsněná vpředu, vzadu i  po stranách. 
Tahle pistole, kterou zatím známe jenom 
z obrázků, se bude slušně držet v ruce, 
ale nemělo by to bolet. 

Protože Ruger rád používá to, co už 
se osvědčilo, dospěli jsme k závěru, že  
Security-9 má rukojeť podobnou řadě 

Security-9 je na první pohled moderní pistole 
s polymerovým rámem, jenž má pořádnou 
lištu pro příslušenství

Spoušťový a bicí mechanismus Security-9 
převzali Rugerovi konstruktéři ze subkompaktní 
pistole LCP II 
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