
16  |  www.streleckarevue.cz  |  duben 2013

SIG Sauer P239 (9 mm LuGer)
celková délka 168 mm

délka hlavně 92 mm

hmotnost prázdné 
zbraně

0,78 kg

kapacita zásobníku 8 nábojů

test

Značka SIG Sauer patří dnes 
mezi pistolemi k těm, které mají vynikající 

renomé a jsou k mání za ještě stále přijatelné, 
byť rozhodně nikoli lidové ceny. V souvislosti 

se značkou SIG se vždycky připomínala švýcarská 
kvalita a v souvislosti se značkou Sauer kvalita německá. 
Dnes ovšem můžeme hovořit maximálně o švýcarské tradici 
a značce a německé, případně také americké kvalitě.  
Na stránkách Střelecké revue jsme vás už seznámili  
se střeleckými zkušenostmi s dlouhou řadou zbraní SIG Sauer, 
ale na některé se přesto ještě nedostalo. Tak to napravujeme.

monabíjecí pistole, která přišla na trh 
v roce 1996. Je to kompaktní pistole 
s kapacitou zásobníku osm nábojů, 
tedy zbraň nikoliv služebního, ale spíš 
obranného typu. Logicky navazuje na 
služební řadu této značky. V době své-
ho vzniku stál model P239 někde mezi 
služebními pistolemi SIG Sauer a pis-
tolemi model P230 na náboje 9 mm 
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(new Hampshire). Zbraně této značky 
patří v americe díky svým vlastnostem 
k těm absolutně nejpopulárnějším. Po - 
užívá je řada tamních federálních, stát-
ních i lokálních policejních složek – údaj-
ně je jimi vyzbrojena třetina bezpečnost-
ních profesionálů v USa. Pistole SIG 
Sauer se dobře prodávají také v Evropě. 

P239
Při návštěvě u firmy Zbraně Liberec 

jsme se spolu s alešem Chudobou roz-
hodli vyzkoušet pistoli SIG Sauer P239 
v ráži 9 mm Luger (jak známo, aleš 
Chudoba je ctitel této značky, s níž už 
vystřílel pěkných pár míst na bedně). 

Model P239 není žádná novinka 
posledních týdnů, ale vyzkoušená sa-

P
istole SIG Sauer dnes v Evro-
pě vyrábí továrna firmy SIG 
Sauer GmbH v severoněmec-
kém Eckenförde, která je, stej-
ně jako značka J. P. Sauer und 

Sohn (lovecké a sportovní kulovnice) 
a další zajímavé zbraňové značky (Bla-
ser, Mauser), vlastněna pány Michae-
lem Lükem a Thomasem Ort meierem. 
Výroba v německu úspěšně běží a fir-
ma má také svůj závod v americe, 
protože poptávka po pistolích byla 
v posledních několika letech – kvůli 
obavám z Obamy – velmi silná. a jak 
se zdá z posledních událostí, možná 
minimálně na nějakou dobu ještě zesílí. 

americká „dcera“ SIG Sauer (dříve 
Sigarms) působí od roku 1990 v Exeteru 
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