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moderní zbraně

T
rh vyžaduje v této kategorii sku-
tečně kapesní pistoli, tj. malou 
a plochou. Dvojřadý zásobník 
a jeho kapacita jsou obětovány 
kompaktnosti a pohodlnému 

nošení, ostatně i pistole s jednořadým 
zásobníkem nabízí zpravidla šest ran, 
což zřejmě pro běžná občanská rizika 
stačí. Za průkopníky nové vlny kapes-
ních pistolí lze považovat pistole Kahr 9 
a Walther PPS. Tyto zbraně jsou v ráži 
9 mm Luger, ale ta se zdála zřejmě ně-
kterým uživatelům v kompaktním balení 

příliš výkonná, takže obnovený zájem 
zaznamenaly pistole v o něco slabší ráži 
9 mm Browning krátký, která je i v kapes-
ní pistoli poměrně snadno zvladatelná. 
Přitom se ještě považuje za dostatečně 
účinnou pro střety na těsnou vzdálenost. 

Jako jedna z prvních zareagovala 
firma Ruger se svojí pistolí LCP. Ta 
se setkala s velmi kladným ohlasem. 
V roce 2011 se na vlně zájmu o „krátké 
devítky“ svezla i větev firmy SIG Sauer 
z amerického Exeteru (New Hampshire). 
Navíc se opřela o popularitu pistolí typu 

1911 a nabídla pistoli SIG P238, která je 
v ráži 9 mm Browning, má ale uzamčený 
závěr a svým režimem ovládání se hlásí 
právě ke zmíněnému „governmentu“. 
Dokonce mezi střelci v USA koloval 
vtípek, co se stane z Coltu 1911, když 

SIG Sauer P938
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V posledních letech se do 
popředí zájmu zbrojovek 
dostaly pistole určené ke 
skrytému nošení, kapesní 
pistole v pravém slova smyslu. 
Hybatelem tohoto zájmu je 
mimo jiné i největší civilní 
trh s palnými zbraněmi, 
tedy poptávka v USA, 
a do kategorie kapesních 
obranných zbraní patří i pistole 
SIG Sauer P938, poprvé 
představená v roce 2012.
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�� SIG Sauer P938 ráže 
9 mm Luger

�� P938: 1 tělo automatické pojistky, 2 páka 
automatické pojistky je sdružená do jedné 
součástky s vyhazovačem, 3 přerušovač 
je uložen pod střenkami, 4 táhlo spouště je 
jednostranné; obkračuje zásobník zleva




