Nové zbraně

Mgr. Jan TETŘEV

SIG Sauer Legion
Pokud se výrobci nějakého zboží podaří vytvořit dojem, že jeho produkty jsou něco
víc než produkty konkurence, má zpravidla s odbytem vystaráno. Lidé prostě chtějí to,
co nemohou mít všichni, a nejlépe to, co nemají ti ostatní. Přitom symbol příslušnosti
ke klubu vyvolených vůbec nemusí být superluxusní předmět. A právě na tom
je založen princip klubu SIG Sauer Legion.

Jednočinná pistole P229
SAO v provedení Legion.
Vzhled zbraně je velmi
střízlivý až drsňácký,
střenky mají evidentně
velmi propracované
úchopové plochy.

S

ama značka SIG Sauer dnes představuje synonymum pro jednoznačnou kvalitu za stále ještě rozumnou, byť nikoli lidovou cenu, a vlastnictví zbraně této značky samo o sobě
představuje jistou exkluzivitu. Firma navíc
už léta nabízí své pistole i v luxusních
provedeních.
Ale SIG Sauer se před časem rozhodl
jít ještě o kus dál. Všechno to začalo být
vidět už na přelomu září a října 2015, kdy
se objevila první pistole P229 Legion.
Co to vlastně jsou pistole Legion? Nejedná se v žádném případě o nějaká dárková
provedení zbraní, doplňků a příslušenství,
nabarvená, pozlacená nebo laserem porytá, či opatřená výraznými střenkami
z exkluzivního materiálu. Naopak, zbraně
jsou přísně účelové, určené do služby
v těch nejtěžších podmínkách. Nejde
o věci do vitrínky nebo na přehlídku, ale
počítá se s jejich opakovaným náročným
užíváním.
Uživateli těchto výrobků by podle výrobce měli být přednostně lidé, kteří
používají své vybavení v těžkých situacích,
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ještě pistole P220, ale to není všechno.
V Americe (ale nikoli v Evropě) jsou k mání
i zbraně menší, určené spíš jako záložní.
Jde o pistole P238 a P938. Všechny vycházejí ze základních modelů. Konstrukční
vychytávky na nich nejsou.
Jak nám řekl Aleš Chudoba ze Zbraní
Liberec, u nějž jsme si zbraně prohlíželi,
všechny Legiony jsou ošetřeny povrchovou úpravou technologií PVD. Zkratka
PVD znamená physical vapor deposition

P229 Legion se dodává
také v provedení RX
s kolimátorem Romeo 1
ze sortimentu optiky
firmy SIG Sauer

vystavují je i sebe těžkým podmínkám
a především vyžadují víc než jen standardní kvalitu.
Pro nás je důležité, že některé pistole
v provedení Legion dorazily také na pulty
našich prodejen. My jsme je několikrát
viděli v nabídce Zbraní Liberec. Měli tam
modely P226 v provedení SA/DA, P226
SAO a P229 v provedení SA/DA. Všechny
byly v ráži 9 mm Luger.
Pistole
První pistole Legion, které se objevily
nejprve na americkém trhu, byly P226
Legion a P229 Legion, tedy osvědčená
klasika firmy SIG Sauer. Uživatelé je znají
jako vynikající zbraně a mnozí s nimi
sloužili nebo chtěli sloužit. Dnes se v provedení Legion prodávají z větších modelů
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a jedná se o metodu vakuového nanášení
velmi tenkých vrstev odolného materiálu
na kov. Povrchy Legionů by měly být
opravdu extrémně odolné. Povrch kovu
je tónovaný do šedočerné barvy, působící
dojmem jisté služební strohosti.
Pistole mají střenky z materiálu G10
s logem Legion. Na velkých pistolích
P220, P226 a P229 jsou střenky skutečně perfektní, se třemi způsoby zdrsnění

