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Rugery LCP a LCR
V poslední dobû vnímáme zv˘‰enou pozornost v˘robcÛ krátk˘ch paln˘ch zbraní
zamûfienou na malé, snadno nositelné zbranû, na „kapesní“ pistole a revolvery.
V roce 2008 také firma Sturm, Ruger & Co. pfiedstavila novou kapesní pistoli LCP
(Lightweight Compact Pistol – lehká kompaktní pistole) v ráÏi 9 mm Browning
krátk˘, povaÏované obecnû za minimální úãinnou sebeobranou ráÏi. O rok pozdûji
ji následoval revolver Ruger LCR (Lightweight Compact Revolver = lehk˘
kompaktní revolver) ráÏe 38 Special.
LCP
O novosti konstrukce LCP se ov‰em
dodnes vedou spory, protoÏe pistole
jako by z oka vypadla jiÏ na trhu existující a stále dobfie prodávané pistolce
Kel-Tec P3AT. Pokud se podíváte na axonometrické v˘kresy obou zbraní, je ta
podobnost opravdu do oãí bijící a také
rozmûry jsou prakticky identické. Pánové od Rugeru se ale du‰ují, Ïe sice
koupili nûco od Kel-Tec, ale celou pistoli
pfiepoãítali, pfiekonstruovali a doladili.
No, pfii opravdu peãlivém porovnání
obou pistolí nûkteré drobné rozdíly najdete, napfiíklad v fie‰ení vytahovaãe.
Pistole LCP je jednoduchost sama. Závûr je uzamãen˘ zkrácen˘m Browningov˘m mechanismem – u jen o trochu
vût‰í pistole v téhle ráÏi by to moÏná
byla zbyteãná komplikace, ale u opravdu miniaturních rozmûrÛ LCP si konstruktéfii prostû museli nûjak poradit se
silami vznikajícími pfii v˘stfielu. Uzamykání se realizuje kvadratick˘m zadkem hlavnû do v˘hozního okénka. Závûr je ocelov˘, tûlo je z plastu.
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Závûr vede v tûle ocelová vloÏka. Bicí
a spou‰Èov˘ mechanismus se skryt˘m
kladívkem firma popisuje jako DAO,

pouze dvojãinn˘, ale jsme opût u americké terminologie. DAO mechanismus by
mûl jít napnout v˘hradnû prací prstu na
spou‰ti, a to i ze zcela uvolnûného stavu.
To u LCP nejde, protoÏe kladívko je lehce pfiedepnuté. Pokud po stisku spou‰tû
zápalník udefií na zápalku náboje v komofie a nic se nestane, pak nemáte jinou
cestu neÏ závûr napnout ruãnû. Ale souãasnû se pfii stisku spou‰tû kladívko
o kousek k˘vne dozadu, takÏe pouze
jednoãinné to také není. Asi nejlep‰í
oznaãení je pfiedepnut˘ bicí mechanismus s konstantním odporem, ale to je název pfiíli‰ dlouh˘ a marketingovû asi nedostateãnû libozvuãn˘. (O správném
oznaãování mechanismu pistolí Smith &
Wesson M&P se v Americe hodnû diskutovalo a spory se vedly i na stránkách
odborného tisku. Ale marketingoví kouzelníci tam mají navrch, a tak zmatení babylonské pokraãuje...)
U LCP je nezvykl˘m konstrukãním fie‰ením taÏná bicí pruÏina, zavû‰ená na kladívku a druh˘m koncem zaháknutá o pfiíãn˘ ãep v rukojeti. ZbraÀ má jednofiad˘ zásobník na ‰est nábojÛ; ve zbrani ho drÏí
záchyt na levé stranû rukojeti. Pistolka
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