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SIG Sauer 1911-22
ráže 22 long rifle HV

celková délka 217 mm

výška 140 mm

šířka 35 mm

délka hlavně 131 mm

délka záměrné 169 mm

hmotnost 973 g

kapacita zásobníku 10/12 nábojů

test

P
istoli SIG Sauer 1911-22 jsem 
si donesl od dovozce, firmy 
Banzai Praha, v poměrně 
anonymním kartonovém oba-
lu. Uvnitř se skrýval plastový 

kufřík s logem SIG Sauer, který kromě 
pistole obsahoval i dva zásobníky, 
sadu nářadí a výměnné mušky. Pistole 
se na první pohled tváří jako customi-
zovaný voják, tedy ladičsky přestavěná 
armádní M1911 A1. Hlásí se k tomu še-
dozelenou barvou (odpovídající zhruba 
druhoválečné povrchové úpravě „par-
kerizací“ – fosfátováním), poměrně 
buclatými střenkami s nápisem US 
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i vyklenutým hřbetem rukojeti podle 
armádního standardu 1911 A1. 

na tento „armádní“ základ navazuje 
odlehčená spoušť s možností stavě-
ní propadu, rozměrný bobří ocas na 
úchopové pojistce a skeletový kohout. 
Pak si ještě všimnete nestandardního 
tvaru hmatníku pojistky a faktu, že 
hmatník je na levé i pravé straně zbra-
ně. také mířidla neodpovídají prosté-
mu armádnímu standardu. Hranolová 
muška je přibližně trojúhelníkového 
tvaru a hledí je natažené o trochu 
dozadu. Ale jinak – klasika. realistická 
hmotnost i vyvážení. Zcela odlišný je 

ovšem pohled na ústí hlavně. Vodítko 
hlavně tu je, krytka vratné pružiny ho 
jistí ve standardní poloze, krytka je 
provrtaná, vodítko pružiny je v plné 
délce, ale vývrt je malý, namísto so-
lidní krtčí nory mého norinca na mě 
kouká sotva brčko na limonádu. 

O ráži 22 se přesvědčíme i po vy-
jmutí zásobníku. ten je na 10 nábojů, 
má velmi příznačné malorážkové 

hmatníky na podavači a vlastní prostor 
pro náboje zabírá jen zlomek tloušťky 
zásobníku. Jeho plášť tvoří odlitek z ně-
jaké slitiny, nejspíš zinkové. také první 
stažení závěru je jiné, než na co jsme 
zvyklí z plnotučné M1911. Odpor vratné 
pružiny je slabý a délka pohybu závěru 
je o něco kratší. Závěr je dynamický – 
těch 150 Joulů (zbraň je konstruovaná 
na náboje HV, tedy s vyšším výkonem) 
se uzamykat nemusí. Hlaveň je pevně 
uložená, ale není pevně spojena s tě-
lem pistole. Při demontáži ji vyjme-

„Government“ dnes 
vyrábí kdekdo, výrobců 
jsou stovky, a jedním 
z těch lepších je i firma SIG Sauer, která 
klon Coltu M1911 vyrábí ve své americké 
pobočce už nějakou dobu. Náboj 45 Auto je 
dodnes považován za jednu z nejúčinnějších 
sebeobranných ráží vůbec, zejména pokud 
protivník nemá nějakou balistickou ochranu. 
Ale pro cvičení by bylo příjemné mít něco provozně 
lacinějšího. O to větší radost jsem měl, když jsem se dozvěděl, 
že SIG Sauer od roku 2012 nabízí malorážkovou verzi svého 
modelu 1911. Na rozdíl od „velké“ pistole, malorážkovou vyrábí 
mateřský závod v německém Eckernförde. 

�� SIG Sauer 1911-22 
se vyrábí v řadě 

vzhledových 
variant


