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�� Luxusní varianta P229 
Stainless Elite

test

Z
 modelu 220 byla pro tehdejší 
soutěž o pistoli pro americké 
ozbrojené síly vyvinuta pis-
tole P226. Umístila se v tom-
to tendru druhá, ale uspěla 

u řady amerických policejních sborů. 
A nejen u nich, také u řady civilistů. 
Dodnes vyráběný a opečovávaný mo-
del P226 se stal základem modelové 

SIG Sauer

Rodina pistolí značky SIG Sauer je dnes poměrně početná 
a přestože do ní občas přibývají nové modely, je v sortimentu 
této značky řada trvalek, které se dobře prodávají už nějakou 
tu desítku let. Co se povedlo, nemusí se příliš měnit. K těmto 
povedeným a trvanlivým zbraním nepochybně patří pistole 
odvozené od modelu P220, který 
v roce 1975 nahradil ve švýcarské 
armádní výzbroji také u nás 
dobře známou legendu P210. 
Konstruktérem dvěstědvacítky 
byl Walter Ludwig a jeho 
návrh funguje dodnes. 

řady pistolí, které po - 
užívají velmi obdobně řešené 

součástky a mají stejný způsob ovládá-
ní. Jeden z těchto odvozených modelů 
– přes model P228 – je také pistole 
P229, která přišla na trh v roce 1992. 
Je to vlastně kompakt k modelu P226.

Model P229 má s P228 stejné roz-
měry, délku hlavně a záměrné, tvar 

a stoupání vývrtu. Rozdíl je pouze 
v hmotnosti, model P228 je o 40 gramů 
lehčí. Liší se však například tvar závě-
ru. U některých variant modelu P229 
vznikla na spodní části závěru jakási 
lišta, která skrývá vedení závěru. Zdrs-
nění závěru, které má 
usnadnit napínání, 

SIG Sauer P229 aL SO BT
ráže 9 mm Luger

celková délka 181 mm 

délka hlavně 98 mm

délka záměrné 141 mm

výška 135 mm

celková šířka 36 mm

kapacita zásobníku 13 nábojů

hmotnost  
vč. zásobníku 

892 g

AL SO BT
MgR. JAn TeTřev

P229 
�� Nejběžnější „barevné“ 
provedení je Elite Dark  
– zde je na hlavni závit  
pro použití tlumiče 

�� Malorážkový  
adaptér k P226 lze použít i pro P229




