
SIG SAUER P250 SUBCOMPACT
„Velká“ plastová pistole P250 je sluÏební

zbraÀ v ráÏi 9 mm Luger, se závûrem
uzamãen˘m zkrácen˘m Browningov˘m
mechanismem, která pfii‰la na svût v roce
2005. Je zajímavá tím, Ïe bicí a spou‰Èo-
v˘ mechanismus je uloÏen na samostat-
ném rámu, kter˘ je moÏnomûnit jako ce-
lek. Tento vnitfiní rám souãasnû slouÏí k ve-
dení závûru. Pistole se navzdory (nebo
díky?) uloÏení bicího a spou‰Èového me-
chanismu na samostatném rámu vyzna-
ãuje velmi kultivovan˘m chodem DAO
spou‰tû. SluÏební verze dostala záhy kom-
paktní sestru, kde délka hlavnû byla ze
120mmzkrácena na 98mma kapacita zá-
sobníku zredukována ze 17 nábojÛ na 15.

Pofiád to ale je‰tû bylo dost velké, a tak
vznikla i subkompaktní verze.
P250 Subcompact vnitfinû vychází

prakticky do posledního detailu ze slu-
Ïební a kompaktní verze. Pistole v ráÏi
9 mm Luger má závûr uzamãen˘ bez-
ãlánkov˘m Browningem, hlaveÀ se uza-
myká do v˘hozního okénka. Vratná pru-
Ïina je z plochého drátu, nerozebíratel-
nû spojená s vodítkem. HlaveÀ pfii‰la
v porovnání s kompaktní verzí o dal‰ích
8mmdélky, mûfií jen 90mm. Vnitfiní rám
bicího a spou‰Èového mechanismu je
identick˘ pro v‰echny tfii rozmûrové ver-
ze zbranû, takÏe i subkompaktní pistole
je pouze dvojãinná (DAO). Bicí mecha-
nismus je kohoutov˘, kohout v klidu leÏí

zároveÀ s temenem závûru. Napínací
dráÏky jsou pouze na zadní ãásti závûru.
Pokud je zkrácení hlavnûnaprvní pohled

nepfiíli‰ znatelné, pak rukojeÈ (vnûj‰í plas-
tov˘ rám) se li‰í v˘raznû. ZmizelamontáÏní
li‰ta MilStd-1913 pod hlavní, zaoblil se
luãík a hlavnû – rukojeÈ se dramaticky
zkrátila. Ke zbrani se sicenabízejí tfii rozdílné
velikosti, jako ke v‰empistolím fiady P250,
ale aÈ dûláte, co dûláte, rukojeÈ subkom-
paktubude kraÈouãká, tak sotvanadvaprs-
ty. Kupodivu se do rukojeti vejde dvoufia-
d˘ zásobník s jednofiad˘m vyústûním
a kapacitou 10 nábojÛ 9mmLuger. Úcho-
pové plochy rukojeti jsou zdrsnûny vcelku
hrub˘mpískov˘mdezénemazbraÀby tedy
nemûla proklouznout ani ve zpocené ruce.
Jistotû úchopu pfiispívá také pomûrnû v˘-
razné zúÏení rukojeti v horní ãásti, kam za-
padne palec a ukazovák ruky drÏící zbraÀ.
Pistole je k mání pouze v ãerné barvû, ale
závûr, hlaveÀ a kovové díly obecnû jsou
z korozivzdorné oceli.
Pistole nemá manuální pojistku, pouze

dnes standardní svislou automatickou po-
jistku úderníku. Úderník je setrvaãn˘, krat-
‰í neÏ dutina, ve které je uloÏen. Jako v˘-
straÏník slouÏímal̆ v˘stupeknavytahovaãi,
kter˘ pfii náboji v komofie lehce vystoupí
nad profil pravé strany závûru. K uÏiva-
telskému komfortu a pohotovosti zbranû
pfiispívá skuteãnost, Ïe ovládání záchytu zá-
vûru je naoboustranách zbranû. Záchyt zá-
sobníku je pouze jednostrann˘, ale uÏiva-
tel si jejmÛÏe snadno nainstalovat buì na
levou, nebo na pravou stranu zbranû. Pis-
tole nemá zásobníkovou pojistku.
Pomûrnû robustní mífiidla mají pravo-

úhlé zámûrné elementy a zámûrn˘ ob-
razec je klasicky zv˘raznûn tfiemi bíl˘mi
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Zdá se, Ïe v souãasnosti
prochází trh s krátk˘mi
paln˘mi zbranûmi obdobím
obnoveného zájmu o kapesní rozmûry. Poptávka po kapesních
pistolích tu byla, zejména v USA, vlastnû vÏdycky. Ty ale byly ve zdrcující vût‰inû
pfiípadÛ v nûjaké „chudokrevné“ ráÏi. Nûkdy v období let 2000 aÏ 2005 se prudce
zvedla poptávka po záloÏních zbraních subkompaktních rozmûrÛ, ale na v˘konné
náboje. Postupnû na ni zareagovaly prakticky v‰echny v˘znamnûj‰í zbrojovky
– uÏ pfiedtím to byl napfiíklad Glock, nov˘ trend brzy zachytila i âeská zbrojovka
Uhersk˘ Brod se sv˘mi pistolemi RAMI. V roce 2009 pfiedstavil svÛj model
do kapsy renomovan˘ nûmeck˘ v˘robce SIG Sauer, kdyÏ nabídl skoro
subkompaktní verzi své pistole P250.
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