
Firma SIG Sauer Inc. (do podzimu
2007 Sigarms) je sesterská spoleã-
nost proslulé eckernfördské (nyní

stejnojmenné) zbrojovky, s níÏ tvofií sou-
ãást rozsáhlého „textilnû-zbrojního“ im-
péria Michaela Lükeho a Thomase Ort-
meiera. SIG Sauer Inc. od zaãátku 90. let
minulého století sídlí v Exeteru ve státû
New Hampshire, dnes má údajnû pfies
500 zamûstnancÛ a uÏ hezky dlouho to
není jen pfieváÏnû prodejní a servisní po-
boãka nûmeck˘ch a ‰v˘carsk˘ch v˘rob-
cÛ. Éra „války proti terorismu“ jí prostû
svûdãí, takÏe nov˘mmajitelÛm se vyplácí
investovat do strojního vybavení a v˘voje
nov˘ch produktÛ. Zatímco nûmecká sest-
ra prochází nelehk˘m období, SIG Sauer
Inc. vykazuje velmi dobré v˘sledky
a pfiedstavuje bezkonkurenãnû nejvût‰í
a nejv˘znamnûj‰í ãlenku holdingu L&H.
Do portfolia SIG Sauer Inc. patfií dlou-

há fiada pistolí od subkompaktÛ po spor-
tovní speciály, modely odvozené z útoã-
n˘ch pu‰ek a dále opakovací i samona-
bíjecí pu‰ky spí‰ sluÏebního charakteru
(vãetnû jedné odstfielovaãské „padesát-

ky“). Samozfiejmostí je bohatá nabídka
pfiíslu‰enství a náhradních dílÛ. Jin˘mi
slovy ‰irok˘ a pestr˘ sortiment, ve kterém
si najde svoje znaãná ãást ozbrojen˘ch
a bezpeãnostních sloÏek stejnû jako bûÏ-
né stfielecké populace.
âerstvû pfiedstavená „kapotáÏ“ pro

úpravu samonabíjecích pistolí na ja-
kousi karabinu znamená pfiitakání
aktuálnímu trendu, souãasnû je to ale
také vykroãení trochu nov˘m smûrem
– k vy‰‰í univerzalitû.
Pro pofiádek si nejprve pfiipomeÀme,

k ãemu vlastnû podobné adaptéry jsou
a jaké podmínky by mûly splÀovat: Za-
ji‰Èují pevnûj‰í a stabilnûj‰í úchop krát-
ké palné zbranû, díky standardizované-
mu montáÏnímu rozhraní roz‰ifiují
a usnadÀují aplikaci rÛzn˘ch zamûfiova-
cích pomÛcek a pomocné rukojeti, umoÏ-
Àují umístûní mífiidel do pozice, která
stfielci vyhovuje nejvíc, a pfiípadnû téÏ
prodluÏují zámûrnou. To v‰e pfii rozmû-
rech, tvaru a hmotnosti, které nebrání
snadnému a pfiípadnû i skrytému no‰e-
ní s moÏností pohotového pouÏití.

MontáÏ zbranû by mûla b˘t co nej-
jednodu‰‰í a pfiitom maximálnû pevná
a stabilní, a to opakovatelnû, aby se sou-
prava po osazení pistole nemusela opa-
kovanû nastfielovat. Ovládání má b˘t
maximálnû snadné. PouÏitá pistole by
pfii manipulaci a stfielbû nemûla b˘t ni-
jak po‰kozována, byÈ by ‰lo jen o drob-
né odûrky povrchu. Funkce kompletu
musí b˘t stoprocentní. Z prodejního, ale
vlastnû i uÏivatelského hlediska je ide-
ální pouÏitelnost pro co nejvíc modelÛ
rÛzn˘ch v˘robcÛ. A v˘sledek by samo-
zfiejmû nemûl moc stát…
Nûkteré firmy se touto problematikou

zab˘vají uÏ fiadu let, takÏe by se dalo
pfiedpokládat, Ïe v‰e podstatné za tu
dobu muselo b˘t vymy‰leno a pfieve-
deno do kovu a plastu. Jak se s tímto za-
dáním poprala spoleãnost SIG Sauer
a co její Adaptive Carbine Platform
s ponûkud povûdomou zkratkou ACP na-
bízí nového a jiného?
V Exeteru si zjevnû uvûdomili nûkolik

podstatn˘ch detailÛ: Drtivá vût‰ina sou-
ãasn˘ch obrann˘ch a sluÏebních pisto-
lí je opatfiena standardizovanoumontáÏní
li‰tou na spodku pfiední ãásti tûla. Toto
montáÏní rozhraní se lehce li‰í nanejv˘‰
délkou, jinak je to díky v‰eobecnû pfiija-
té normûMIL-STD-1913 „na jedno brdo“.
Co dal‰ího vyuÏitelného spojuje samo-
nabíjecí pistole? Ostruha rukojeti, v˘-
stupek, kter˘ vymezuje polohu ruky
a chrání ji také pfied zranûním pohybu-
jícím se závûrem, pfiípadnû kohoutem.
Tenhle prvek b˘vá tvarovû hodnû rÛz-
norod˘, od spí‰ decentního náznaku po
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KdyÏ jsme v loÀském bfieznovém ãísle sestavovali se‰it o „dlouh˘ch z krátk˘ch“
neboli o rÛzn˘ch zpÛsobech vyuÏívání krátk˘ch paln˘ch zbraní v roli karabiny,
v souvislosti s moderními adaptéry pro „zakapotování“ samonabíjecích pistolí bylo
fieãeno, Ïe se s nimi doslova roztrhl pytel. Je to zkrátka nepfiehlédnuteln˘ trend,
k nûmuÏ se pfiidává stále víc v˘robcÛ. Nejnovûji americká firma SIG Sauer Inc.
– a její produkt s obchodním názvem ACP není jen o neustálém opakování téhoÏ.
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Aktuální podoba
provedení Basic ACP




