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Nové zbraně

Nová P210 Carry své historické předchůdce
nemůže zapřít. Ostatně se o to nikdo
ani nesnažil, ale právě naopak.

SIG Sauer
P210 Carry
Bohatá historie zbraně
Kolem roku 1940 začali Švýcaři uvažovat o zavedení nového typu samonabíjecí pistole, který nahradí jejich služební
pistoli Parabellum. Ze zkoušek vyšla
jako nejnadějnější úprava francouzské
pistole MAS model 1935A konstruktéra
Charlese Gabriela Pettera, vyrobená švýcarskou firmou SIG v ráži 9 mm Luger.
Dodávky nové pistole pro švýcarskou
armádu (Ordonnanzpistole 49 nebo též
P49) začaly v roce 1949 a byla ve výzbroji
přinejmenším ještě v roce 2005. Stejná
pistole byla zavedena také v dánské armádě. Pro komerční využití a prodej do
zahraničí firma SIG změnila označení
zbraně na P210. Sotva někdo mohl tušit,
že se tyto pistole budou vyrábět i po více
než sedmdesáti letech.
SIG P210 je samonabíjecí pistole
služebního typu s vnějším kohoutem
a jednočinným (SA) spoušťovým a bicím
mechanismem. Zbraň je celoocelová,
rám i závěr a další části se přinejmenším
v některých etapách obráběly z plných
bloků kvalitního materiálu. Hlaveň má
šestidrážkový pravotočivý vývrt. Zbraň se
vyráběla rovněž v ráži 7,65 mm Parabellum a existují také malorážkové pistole
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Vývoj trhu se zbraněmi je nevypočitatelný. Lidé – v Americe určitě, ale i u nás a jinde – už ani tolik nepoptávají
pistole v plné služební velikosti, ani revolvery v rážích
na malé slony. Malé nebo alespoň menší pistole, které
se dají nosit skrytě, jsou prostě in. Na této vlně se dnes
vezou skoro všechny zbrojovky a někdy dochází ke
zmenšování či zkracování i u modelů, u nichž by to člověk vlastně ani nečekal. Tak vznikl také model SIG Sauer
P210 Carry, variace na ikonickou pistoli, jež má kořeny
ve Švýcarsku v prvních poválečných letech.
ráže 22 long rifle. Záchyt zásobníku se
původně nacházel na patě rukojeti.
Závěr je veden ve vnitřních drážkách
rámu. Při výstřelu je uzamčen modifikovaným Browningovým systémem
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 (nazývá)
Browning-Petter. Zbraň má manuální
pojistku na levé straně rámu a automatickou zásobníkovou pojistku. Pevná
mířidla (s částečnou možností regulace
posunem v drážce) tvoří hranolová muška a hledí se zářezem ve tvaru U.
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Pistole P210 je velmi spolehlivá a vyznačuje se mimořádně dlouhou životností. Při výrobě se kladl důraz na úzké
tolerance a důkladnou kontrolu. K vysoké přesnosti střelby přispívají vynikající
ergonomie zbraně, jednočinná spoušť
a také mířidla poskytující dobrý záměrný
obrazec.
Model P49/SIG P210 se původně vyráběl ve zbrojovce Schweizerische Industrie Gesellschaft ve městě Neuhausen
am Rheinfall. Ta kvůli švýcarským zákonům komplikujícím export zbraní navázala (oficiálně roku 1976) dlouhotrvající
partnerství s firmou J. P. Sauer & Sohn,
obnovenou v padesátých letech v severoněmeckém Eckernförde. Z toho vzniklé

