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istole SIG P210 vznikla na
základě meziválečné konstrukce konstruktéra Charlese
Gabriela Pettera (1880–1953),
zavedené ve francouzské armádě jako vzor 1935A. Práva na tuto
zbraň koupila švýcarská armáda již
v roce 1937. Pistole ovšem byla překonstruována, což je dáno už tím, že se
změnila ráže ze 7,65 mm long na 9 mm
Luger. Do výzbroje švýcarské armády
byla pistole zavedena až v roce 1949
pod označením M49.

Zbraň – legenda
Jak jsme už napsali ve Střelecké revui číslo 10/2009, SIG P210 je samonabíjecí pistole služebního typu s vnějším
kohoutem a jednočinným
(SA) spoušťovým a bicím
mechanismem. Bicí mechanismus je konstruován
jako vyjímatelný modul.
Zbraň je celoocelová, rám
i závěr a další části se
obrábějí z plných bloků kvalitního
materiálu. Hlaveň má šestidrážkový
pravotočivý vývrt. Pistole má jednořadý zásobník na osm nábojů a kromě
ráže 9 mm Luger se vyráběla rovněž
v ráži 7,65 mm Parabellum (7,65x22).
Zásobník byl stejný. Devítka se dá
upravit pro používání nábojů 7,65 mm
Parabellum pouhou výměnou hlavně
a vratné pružiny. Existuje také maloráž-

SIG P210 má mezi střelci na celém světě a hlavně v Evropě
vynikající pověst. Podobně jako švýcarské hodinky je to přesná
a pro mnohé krásná zbraň – dokonalý kus řemeslné práce.
Přesnosti původně švýcarské pistole si už v době její služby v tamní
armádě (do roku 1975) všimli sportovní střelci, takže dvěstědesítka
se stala také oblíbenou sportovní zbraní. Ke sportovním účelům
se daly používat původní služební zbraně, ale vznikly i sportovní
speciály. Velkou zásluhu na úspěchu této zbraně má kromě
konstrukce také kvalita zpracování a prvotřídní materiál.

kové provedení v ráži 22 LR a výrobce
nabízel také konverzní set.
Závěr P210 je veden ve vnitřních
drážkách rámu. Při výstřelu je uzamčen
modifikovaným Browningovým systé-

mem s výkyvem
hlavně a dvěma
uzamykacími žebry
na hlavni nad nábojovou komorou. Tato konstrukce, u níž byl
Browningův řetízkový článek nahrazen uzavřenou kulisou, jíž prochází
osa levostranného záchytu závěru, se
také nazývala Browning-Petter. Zbraň
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�� Švýcarská legenda
SIG Sauer P210
z Eckernförde: nahoře
Super Target, dole
„základní provedení“
Legend

