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moderní zbraně

Je pochopitelné, že na Coltu 1911 
už není moc co měnit, takže vedle 
kombinací všemožných vychytávek, 
které svět už většinou zná, se firma 
SIG Sauer uchýlila k úpravám desig‑
nu, které mohou z běžně vypadajícího 
zboží udělat exkluzivní záležitost. Při 
zachování sigovské kvality je to jistě 
jedna ze správných cest, která se ne‑
sporně osvědčila. Ostatně řada dalších 
pistolí SIG Sauer se také vyrábí ve více 
či méně exkluzivním provedení. 

Firma v době vzniku tohoto článku 
nabízela hned 28 provedení svých de‑
vatenáctsetjedenáctek. Liší se rozměry, 
povrchovou úpravou, střenkami, míři‑
dly, tvarem kohoutů atd. Vše samozřej‑
mě vzniká v rámci tovární výroby, takže 
cena neroste do nebes. Nejluxusnější 
provedení sigsauerovských pistolí jsou 
vyhrazena pro model P 226 a jeho vari‑
ace, ale v devatenáctsetjedenáctkách si 
také určitě vyberete. Ostatně pokud by 

vám některá připadala 
jako málo luxusní, firma 

vám ji v custom shopu vyzdobí 
ještě nákladněji.

Tyto zbraně se samozřejmě 
dovážejí také k nám a jedno 
z míst, kde lze vždycky na‑
jít hned několik exkluzivních 

SIG Sauerů, je prodejna firmy 
Zbraně Liberec. Aleš Chudoba, 

který ji vlastní, je velký příznivec SIG 
Sauerů (ale i jiných kvalitních značek) 
a kolem této firmy se vytvořil okruh 
zákazníků, kteří tuto kvalitu umějí za‑
platit. Před časem jsme v liberecké 
prodejně objevili poměrně netradičně 
vyzdobeného siga, který tehdy takříka‑
jíc obletěl svět. Prostě kousek, který se 
po vzhledové stránce povedl, trefil se 
do vkusu zákazníků a proto je dodnes 
v nabídce svého výrobce. Do naší re‑
publiky tehdy dorazily dva kusy, které 
oba putovaly do Liberce, odkud se za 

pár dní rozeběhly k zákazníkům. Ti 
za ně dali každý 35 650 Kč. 

Jednalo se o provedení SIG 
Sauer 1911 Spartan. Tato zbraň 

reaguje na stále rostoucí nechuť 
držitelů zbraní ke svým vládám, které 
se snaží mařit nebo znepříjemňovat jim 
jejich koníčka. Z hesel, která se v této 
souvislosti v euroamerickém (hlavně 
v americkém) prostoru ozývají, je nej‑
častější ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ. Jde o proslave‑
nou větu nebo spíš hlášku, kterou prý 
odpověděli Řekové (Sparťané) v ther‑
mopylském průsmyku, když je děsivá 
přesila Peršanů vyzvala, aby složili 
zbraně. Jak jsme už ve Střelecké revui 
napsali, znamená: „Pojďte si pro ně.“

Na modelu 1911 Spartan se tato věta 
objevuje dokonce třikrát. Jednou je vy‑
ložena zlatem na závěru pistole a dva‑
krát na černých dřevěných střenkách.

Spartan je tónován do barvy bronzu, 
konkrétně starého bronzu. Tuto barvu 
má závěr i pouzdro závěru a zcela 
jistě jde nikoli o bronz, ale o někte‑
rou vychytanou povrchovou úpravu, 
které SIG Sauer umí. S bronzovou 
kontrastují drobnější části zbraně (mí‑
řidla, spoušť, pojistka a záchyt závěru) 
a střenky. Na černých střenkách bez 
rybiny je kromě slavného nápisu také 

O značce SIG Sauer je všeobecně 
známo, že pistole umí. Už deset 
let si značka SIG Sauer 
osedlává také stále svěžího 
tahouna zbraňového trhu, 
Colt 1911. 
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O
pravdu, nezmýlili jsme se. 
Zdá se, jako kdyby to byla 
chvilka, ale s prv‑
ním sauerovským 
klonem Coltu 1911 

jsme se skutečně potkali už na veletr‑
hu IWA 2004. Tehdy firma představila 
mimo jiné modely M226 X ‑Five, P250 
DCc, Mosquito a také model GSr 
1911. Nová devatenáctset jedenáctka 
měla sice závěr tvarovaný tak trochu 
sigovsky, ale přiznávala, že se jedná 
o devatenáctsetjedenáctku. 

Pro mnohé byl tento krok značky 
SIG Sauer tehdy neočekávaný, ale 
jak ukázalo deset let pobytu sigsaue‑
rovských klonů na trhu, proslulá, pů‑
vodně evropská značka proslulému 
americkému systému svědčí a SIG 
Sauer se zařadil mezi nesčetné výrob‑
ce devatenáctset jedenáctek. 

�� Pistole 
německé 
firmy vznikla 
v Americe a 
dominantním 
prvkem výzdo-
by je nápis v 
řečtině

�� Mířidla jsou zvýrazněná a kohout odlehčený


