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Z
ájem o velmi malé pistole 
začal znovu ožívat na přelo-
mu tisíciletí. Napřed jej firmy 
uspokojovaly subkompakt-
ními zbraněmi odvozenými 

od svých služebních modelů, ale to 
nestačilo. Trh volal po vzkříšení ka-
pesní pistole v ráži plného výkonu, 
většinou v ráži 9 mm Luger, ale malé, 
s jednořadým zásobníkem a snadno 
skrytě nositelné. Jako jedna z prvních 
zareagovala na tuto poptávku firma 
Kahr, pak přišel v roce 2007 Walther 
PPS a to se již protrhla hráz a dnes na-
bízí nějakou kapesní pistoli v podstatě 

každá větší zbrojovka (z posled-

ních let jmenujme například Berettu 
Nano nebo Ruger LCP9). 

Na tuhle poptávku zareagovala i firma 
SIG Sauer. Její exeterská dcera produ-
kuje hned několik zbraní této kategorie; 

myká kvadratickým blokem na zadku 
hlavně, který zapadá do výhozního 
okénka. Konstrukčním materiálem těla 
pistole je plast; závěr a hlaveň jsou 
ocelové. Zásobník je jednořadý.

Bicí a spoušťový mechanismus je 
dvojčinný. Ve verzi P290 je kohout ne-
patrně předepnutý, ve verzi P290RS (Re-
-Strike), kterou jsme testovali, je pouze 
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Firma SIG Sauer má reputaci 
výrobce vynikajících krátkých 
palných zbraní. Služební pistole 
P210 a potom P226 se staly 
legendou a kvalita zpracování 
je také příslovečná. Pistole 
SIG se ale dnes nevyrábějí 
jenom v severoněmeckém 

Eckernförde. Naopak, 
v poslední době se zdá,  
že je to spíš americká dceřiná 
společnost v Exeteru v New 
Hampshire, která je skutečným 
hybatelem vývoje a která 
produkuje jednu novinku  
za druhou.

v roce 2011 byla před-
stavena pistole P238 
(v ráži 9 mm Browning 
krátký) a o málo později i její sest-
ra P938 (už v 9 mm Luger), odkazující 

svým režimem ovládání i vzhledem 
na pistole Colt 1911. V roce 2012 
také spatřila světlo světa pistole 
P290, která je řešena mnohem 
víc v „sigovském“ duchu. Nyní 
jsme měli možnost ji vyzkoušet.

Konstrukce
SIG Sauer P290 je sebeobran-

ná a záložní zbraň v ráži 9 mm 
Luger, s uzamčeným závěrem 

s nuceným snížením zadku hlavně 
ovládaným otevřenou kulisou (zkráce-
ný Browningův závěr). Závěr se uza-

�� SIG Sauer 
P290RS s dlouhým 
zásobníkem

�� Pistole s vloženými 
kovovými střenkami 

�� Mířidla jsou jednou  
ze silných stránek zbraně




