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RugeR LC9s
ráže 9 mm Luger

celkové rozměry 152x114x23 mm

délka hlavně 79 mm

hmotnost bez 
nábojů

480 g

test

P
istole LC9, která je poněkud 
větší než předcházející model 
LCP ráže 9 mm Browning kr.  
z roku 2008, je zbraň pro skry
té nošení, se kterou se pomě

řují konkurenční výrobky v kategorii 
subkompaktů. Od své vzhledově velmi 
podobné předchůdkyně převzala také 
základní koncepci polymerového těla 
zesíleného skelnými vlákny a ocelo
vého závěru uzamčeného zkráceným 
Browningovým mechanismem, hlav
ňovým blokem do výhozního okénka. 
Vše je v černé či tmavošedé barvě.

Bicí a spoušťový mechanismus mo
delu LC9 se skrytým kladívkem sama 
firma označuje jako DAO, tedy pouze 
dvojčinný. Ono je to ovšem jinak. Po
dle naší terminologie by měl být DAO 
mechanismus napínán pouze tlakem 
prstu na spoušť. Ale u LCP i LC9 je 
kladívko lehce předepnuté. Když náboj 
selže a vy chcete znovu promáčknout 
spoušť a zkusit znova iniciovat kladív
ko, tak to nejde. Musíte znovu předep
nout mechanismus pomocí závěru. 

Když malý Ruger 
v plnotučné devítce 
vyjmete z obalu, nejpr
ve to vypadá, že je celý 
z plastu, ale pohmat 
ukáže, že to tak není 
a závěr je skutečně oce
lový. Z levé strany má 
manuální pojistku, spo
jovací/demontážní čep 

a záchyt závěru/střeleckou pohotovost. 
Je otázka, zda pojistka na kapesní de
vítku s jejím specifickým bicím a spouš
ťovým mechanismem patří, ale pokud 
ji někdo nepotřebuje, může nechat 
stále odjištěno. Zbraň má kromě toho 
ještě automatickou pojistku úderníku 

Mezi velmi 
úspěšné modely 
značky Ruger už 
několik let náleží 
kapesní pistole LC9. 
Přišla na americký trh od 
druhé poloviny roku 2010, 
Evropa se s ní seznámila 
v Norimberku v březnu  
2011 a my jsme o ní psali  
ve Střelecké revui č. 10/2011 
a 9/2012. a také zásobníkovou pojistku, 

takže bez zasunutého zásob
níku nevystřelíte. Na horní 
ploše závěru je mechanický 
výklopný výstražník.

Demontáž začíná po vy
nětí zásobníku a kontrole 
nábojové komory. Vrátíte 
závěr dopředu a stlačíte 
hmatník vlevo na těle zbra
ně, který se nachází pod 

spojovacím čepem. Pak je 
možno čep vytlačit, stáhnout závěr 

z těla, vyjmout vratné pružiny (jsou na 
jednom vedení) a hlaveň. Je to jed
noduché, ale jak jsme už před časem 
zjistili, člověk se musí naučit pracovat 
s tím hmatníkem, aby to šlo hladce.

Když jsme v roce 2012 s Alešem 
Chudobou zkoušeli jeden exemplář 

Ruger 
LC9s
  MgR. JAN TeTřeV

�� Vnější 
vzhled LC9s 

se ve srovnání 
s původním 

modelem LC9 prakticky nezměnil – 
je tu ale navíc spoušťová pojistka, 

tj. dělený jazýček spouště

�� Mířidla zaoblených 
tvarů jsou zvýrazněna 
třemi bílými tečkami

Překonstruování 
spoušťového a bicího 
mechanismu Rugeru LC9s 
prospělo.




