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SIG Sauer

Mosquito
– – druh˘ pohled

Jsou zbraně, po kterých za pár let
neštěkne ani pes, a jsou naopak zbraně,
které si svoji popularitu dlouhodobě drží
vysoko. Mezi ty druhé patří i pistole SIG Sauer Mosquito, kterou lze
považovat za malorážkovou variantu oblíbených služebních sigů, zejména P226.
Její podrobnou recenzi jsme přinesli v čísle 8/2005. Nyní se k této zajímavé
pistoli znovu vracíme a zkusíme se podívat skrze praktické střelecké zkušenosti.
Na osobní postřehy jsem se ptal člověka povolaného, závodního střelce
a bezpečnostního experta Jana Střelky.

vûr a je potfieba ho ruãnû natáhnout k pfiebití. To je opravdu v˘jimka a tyhle náboje
jsou fakt tfieba pÛl století staré. Mosquito má velmi mal˘ zpûtn˘ ráz, vyhazování prázdn˘ch nábojnic je pfiesto bez problémÛ,“ pochvaluje si Stfielka. Podle
toho, jaké stfielivo komu vyhovuje nebo
jaké seÏene, má Mosquito k dispozici na
v˘mûnu dvû vratné pruÏiny. Ty jsou spolu s kuffiíkem, dvûma zásobníky a náhradním vyhazovaãem obvyklou souãástí prodejní sady Mosquita. „Tvrd‰í pruÏina je urãena pro v˘konnûj‰í náboje, ta
mûkãí pro standardní, ménû v˘konné
a sportovní náboje,“ vysvûtluje Stfielka.
Mosquito sice znamená komár, ale
podle Jana Stfielky není radno tuto zbraÀ
v ráÏi 22 LR podceÀovat: „Komár fiádu
Anopheles také dokáÏe zabít, pokud je nakaÏen malárií, a ãlovûka mÛÏe doÏivotnû
zmrzaãit i dal‰í komár Phlebotomus.
A tahle zbraÀ dokáÏe opravdu pfii pouÏití
v˘konnûj‰ího náboje na vzdálenost
10 metrÛ hravû prostfielit deseticentimetrovou desku ze smrkového dfieva.“
SIG Sauer Mosquito ráže 22 LR

BEZPEâNOST NADE V·E
DOBR¯ KOMPROMIS
Stfielkovi pro‰la rukama fiada zbraní,
krátk˘ch i dlouh˘ch. Jednou z posledních, kterou si pofiídil, je právû „komáfií“
SIG Sauer. „SluÏební sigy jsou ve stfielecké komunitû velmi oblíbené a jejich
vût‰ímu roz‰ífiení brání jen vy‰‰í pofiizovací cena,“ míní Stfielka. „TakÏe tenhle maloráÏkov˘ klon je dobr˘ kompromis pro toho, kdo si chce pofiídit kvalitní zbraÀ za pomûrnû málo penûz, nebo
pro stfielce amatéry i profesionály, ktefií
chtûjí získat dobrou pistoli pro v˘cvik.“
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Pistole svou ergonomií, ovládáním,
chodem spou‰tû i rozmûry podle nûj budí
dojem skuteãného sluÏebního SIG Saueru 226 vãetnû vybavení rámu pfied luãíkem
li‰tou pro uchycení taktick˘ch doplÀkÛ.
„RukojeÈ je o trochu men‰í, ale pfiesto dost
objemná a padne mi v˘bornû do ruky,“ popisuje svou zbraÀ Stfielka.
Mosquito s kvalitními náboji ráÏe 22
long rifle podle nûj funguje bez závad
nebo zádrÏek. „Komár bere prakticky
v‰echny znaãky i typy nábojÛ. U nûkter˘ch opravdu slab˘ch ale nenatáhne zá-

„Závûr zbranû je po vystfiílení posledního náboje v zásobníku automaticky zachycen v zadní poloze ve stfielecké pohotovosti,“ pokraãuje Stfielka
v popisu sv˘ch zku‰eností s Mosquitem.
„Po v˘mûnû zásobníku tedy staãí vzadu stlaãit páãku záchytu, závûr se pohne
kupfiedu a cestou vezme do nábojové
komory první náboj. Pohyb tohoto bojového pfiebití je plynul˘ a zbraÀ je
velmi rychle nabita a pfiipravena dál fungovat. Pokud nechci zahájit palbu,
mohu stlaãením vypou‰tûcí páãky vy-
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