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Nové zbraně

Původní Spartany
na sobě měly
nápisy a výzdobné prvky v barvě
zlaté

Spartan
trochu jinak
O značce SIG Sauer je všeobecně známo, že pistole
umí. Zbraňový svět si ji neustále spojuje s charakteristicky designovanými a poněkud hranatými špičkovými
služebními a sportovními pistolemi, které se vyrábějí
v sigovské továrně za oceánem, konkrétně v Exeteru,
ale také (zřejmě méně a méně) v Evropě.

P

omalu jsme si také zvykli, že přestože tato firma vyniká vlastními
konstrukcemi, s nimiž udělala do
světa pořádnou díru (naposledy model
P320 s polymerovým rámem), už patnáct
let tam opečovávají pistole na bázi Coltu
1911. Ano, první devatenáctsetjedenáctky od SIG Sauer přišly na trh už v roce
2004. Nová pistole GSR 1911 měla sice
závěr tvarovaný tak trochu sigovsky, ale
přiznávala, že se jedná o devatenáctsetjedenáctku. Pro mnohé byl tento krok
značky SIG Sauer tehdy neočekávaný, ale
jak se ukázalo, proslulá, původně evropská značka osvědčenému americkému
systému svědčí.

vedení svých devatenáctsetjedenáctek.
Liší se rozměry (jsou tam i subkompakty),
povrchovou úpravou, střenkami, mířidly,
tvarem kohoutů atd. Vše samozřejmě
vzniká v rámci sériové výroby, takže cena
neroste do nebes. O těchto pěkných a ne
pekelně drahých SIG Sauerech jsme ve
Střelecké revui nejrozsáhleji psali v čísle
10/2014, kde jsme se věnovali pistolím
SIG Sauer 1911 Spartan, které jsme tehdy
nalezli v prodejně Zbraní Liberec.
Spartan
Spartan už v roce 2013, kdy přišel na
svět, reagoval na stále rostoucí nechuť
držitelů zbraní k vládám, které se snaží

Spartan II vypadá o poznání drsněji
než původní model. Zmizelo zlato
a přibyla lišta pro příslušenství.

Je pochopitelné, že na Coltu 1911 už není
moc co měnit, takže se firma SIG Sauer
uchýlila k úpravám designu, které mohou ze zboží, které vypadá jako to, které
má každý, udělat exkluzivní záležitost.
Při zachování sigovské kvality je to jistě
jedna z cest. Firma ve chvíli vzniku tohoto
článku nabízela v Americe hned 23 pro-
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mařit nebo znepříjemňovat jim jejich koníčka. Připomeňme, že tehdy v Americe
prezidentoval Obama a reálně hrozilo,
že ho jednou vystřídá Hillary Clintonová.
Z hesel, která se v této souvislosti v euroamerickém (hlavně v americkém) prostoru ozývají, je nejčastější ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ.
Jde o slavnou větu, kterou prý odpověděli
Řekové (Sparťané) v thermopylském průsmyku, když je děsivá přesila Peršanů
vyzvala, aby složili zbraně. Jak jsme už
ve Střelecké revui napsali, znamená to
pojďte si pro ně a věta se už objevila na
pistolích od několika amerických výrobců.
Na prvním modelu SIG Sauer 1911 Spartan byla tato věta použita dokonce třikrát.
Jednou je vyložena zlatem na závěru
a dvakrát na černých dřevěných střenkách. Spartan v prvním provedení je tónován do barvy bronzu, konkrétně starého
bronzu. Tuto barvu má závěr i pouzdro
závěru a zcela jistě jde nikoli o bronz, ale
o některou vychytanou povrchovou úpravu, které SIG Sauer umí. Barevné provedení zbraně spolu s výzdobou naznačovalo,
že s majitelem nejsou v některých věcech
žádné žerty. K nám se tehdy kolem roku
2014 dostalo dvacet těchto pistolí, které
byly původně určeny jen pro americký
trh. Rozprodaly se velmi rychle.
Spartan II
Původní Spartany byly nepochybně úspěšné, ale možná se už okoukaly a doba si žádá změnu. Takže přišel
nový Spartan. Jmenuje se Spartan II, byl
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