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Sigarms GSR 1911
Dobrý mrav v posledních letech velí zbrojovkám, které si
chtějí zachovat jméno mezi střelci v USA, aby zařadily do
výroby stále žádanou pistoli konstrukčně a tvarově
vycházející z nestárnoucího Coltu 1911. V roce 2004 přišla
se svou troškou do mlýna také firma Sigarms, dceřiná
společnost německé zbrojovky J. P. Sauer & Sohn, a to
v podobě série pistolí GSR 1911 ráže 45 ACP.
a rozdíl od jiných stálic amerického trhu, zbrojovek Smith & WesN
son a Taurus, které legendární Browningovu pětačtyřicítku nineteen eleven
rovněž začaly vyrábět, pokusila se
Sigarms svou verzi Coltu 1911 trochu
připodobnit tvarům svých současných
pistolí. Změny tvaru se dotkly především
závěru, který je při čelním pohledu hranatější, má zúžené boky a rovný hřbet,
takže skutečně připomíná tvary pistolí
SIG Sauer řady 220. Pistole nese v názvu monogram GSR – Granite Series
Rail, což lze volně přeložit jako žulová
série s railem. Na titulní stránce manuálu
se pak skví podnázev Granite Series
Pistol. Oba názvy mohou naznačovat, že
nová pistole je trvanlivá jako žula, nebo
se názvy vztahují k sídlu Sigarms, státu
New Hampshire, který je přezdíván žulovým stálem – Granite State. Rovněž však
mohou připomínat nechuť Coltů 1911
podlehnout času, stejně jako žula.
OSVùDâENÁ KONSTRUKCE
Léta ukazují, že na konstrukci Coltu
1911 lze změnit jen málo. Pistole Johna
Mosese Browninga byla vyzrálá již v čase svého zrodu a kromě dílčích změn se

do výroby vlastním způsobem razantněji modernizovaných pistolí ujala jen kanadská společnost Para, která vyrábí
modely s dvojčinnou spouští a s velko-

Sigarms GSR 1911 a GSR 1911 Revolution (nahoﬁe)

Revolution (vpravo) má ve spodní ãásti rukojeti závûs na pojistnou ‰ÀÛru
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kapacitním dvouřadým zásobníkem.
V Sigarms se do podstatných inovací
nepouštěli a jako základ vzali Colt 1911
Series 80, který má na rozdíl od klasických a stále vyráběných modelů
M 1911 A1 automatickou pádovou pojistku, ovládanou pohybem spouště.
Protože funkce pojistky ovlivňuje charakteristiku a odpor spouště, můžeme
polemizovat, zda jde o nejšťastnější
řešení. Například u „Coltů 1911“ zbrojovky Kimber se automatická pojistka
ovládá stiskem dlaňové pojistky.
GSR 1911 jsou celoocelové pistole se
závěrem uzamčeným klasickým systé-

mem Browning, dvěma uzamykacími
žebry na hřbetu hlavně před nábojovou
komorou, která zapadají do vybrání v závěru před výhozním okénkem. Hlaveň se
šesti levotočivými drážkami vyráběná firmou Storm Lake vykonává během pracovního cyklu krátký zákluz, řízený řetízkovým článkem kyvně upevněným na
čepu pod nábojovou komorou. Otvorem
v článku prochází osa záchytu závěru,
která spojuje sestavu zbraně. Pod hlavní
je na krátkém klasickém vodítku nasazena vratná pružina závěru, vpředu vsazená do válcového pouzdra vyráběného
firmou Wilson Combat. Čelo hlavně je
usazeno ve vyjímatelné objímce.
Ačkoliv jsou pistole osazeny ladičskými součástkami renomovaných firem,
ovládací prvky jsou z větší části levostranné a tvoří je odlehčená spoušť se
šroubem pro nastavení dorazu po výstřelu, hmatník záchytu závěru, manuál-
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shiru jen montuje a nastřeluje. Jde však o přirozený
způsob výroby, používaný
řadou jiných výrobců. Je
zbytečné a velmi drahé
stavět novou linku, když
součástky na notoricky
známou pistoli vyrábí velké množství firem.
ZBRA≈ ROKU 2004
Hned po uvedení na trh
v roce 2004 model GSR
1911 získal cenu Handgun
of the Year (zbraň roku) od
Shooting Industry Academy of Excelence a s tímto
oceněním se hrdě vydal na
cestu mezi střelce. Sigarms však nespí na vavřínech a neponechává nic
náhodě. Pistole GSR byla
upravena a dostala přívlastek Revolution. Pokud mají John Moses Browning
a jeho přátelé čas shlédnout ze střeleckého nebe
a podívat se, co se ve
zbrojních kruzích děje na
matičce Zemi, musí se
dobře bavit. Pět let od stého výročí zahájení výroby
GSR 1911 a GSR 1911 Revolution mají pﬁed luãíkem li‰tu pro uchycení taktick˘ch doplÀkÛ. Vidipovažuje
konkurenční
telné jsou rozdíly ve zdrsnûní ãel rukojetí a roz‰ízbrojovka jeho pistoli za reﬁená dna zásobníkov˘ch ‰achet dovolující rychlou
voluční. Nakonec proč ne,
v˘mûnu zásobníku.
i kdyby mělo jít jen o recesi, která budí pozornost.
GSR 1911 Revolution má novou plnou
ní pojistka se zvětšeným hmatníkem od
spoušť, která nahradila původní spoušť
firmy Wilson Combat, odlehčený zakuodlehčenou třemi trojúhelníkovými otvolacený kohout, dlaňová pojistka s bobry. Vytahovač je odpružen pružinou jištěřím ocasem a zvýšeným hřbetem od firnou válcovým kolíkem nasunutým do
my Caspian, záchyt zásobníku a široké
zadního čela závěru. Pouzdro bicí pružidrážky po stranách zadní části závěru.
ny má ve dně půlkruhovou drážku, jíž
Na pravé straně závěru za výhozním
prochází ocelový kolík, sloužící k nasaokénkem je vytahovač v podobě dvouzení pojistné šňůry. Střenky rukojeti vyráramenné odpružené páky.
běné z ušlechtilého dřeva jsou zpravidla
Mířidla mají délku záměrné 165 mm,
shora hladké a na dvou třetinách plochy
jsou zvýrazněna třemi bílými body
jsou zdrsněné kosočtvercovými výstupa tvoří je hranolová muška a moderně
ky, které nově najdeme také na předním
tvarované hledí. Vyrábí je firma Novak,
a zadním čele rukojeti. Poslední inovace
která dodává rovněž ocelový zásobník
s plastovou botkou a kapacitou osm
nábojů ráže 45 ACP. Lišta Piccatiny
Rail před lučíkem umožňuje nasazení
laserového zaměřovače nebo taktické
svítilny, případně adaptéru kombinujícího laser i reflektor. Střenky jsou zdrsněné ostrými kosočtvercovými výstupky
a vyrábí je firma Caspian. Hřbet pouzdra bicí pružiny a čelo rukojeti jsou
zdrsněny svislými drážkami. Když hovoříme o ladičských prvcích, nesmíme
zapomenout na pružiny, které pro pistole GSR dodává firma Wolf.
Když se nad GSR 1911 zamyslíme,
asi nás napadne, co se na ni vlastně
vyrábí přímo v Sigarms. Odpověď neznáme, možná se zbraň v New Hamp-
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se dočkalo čelo hlavně, které má na obvodu výrazný prstenec sloužící k přesnějšímu usazení v čele vodítka. Původní
model měl nepatrný prstenec a jeho přítomnost majitel pravděpodobně zjistil po
prvních výstřelech podle slabé kruhové
linky za ústím hlavně.
TUCET REVOLUTIONÒ
Sigarms 1911 GSR Revolution se vyrábí ve dvanácti variantách. Základní
model z nerezové oceli a se střenkami
z černého dřeva Diamondwood Custom Grips, který odpovídá uvedenému
popisu, doplňuje varianta s černým povrchem Nitron Finish a střenkami z oblíbeného růžového dřeva (Rosewood
Custom Grips). Následují dva shodné
modely, které však nemají lištu Picatinny, jimž sekunduje varianta Revolution
TTT s černým závěrem a ovládacími
prvky, tělem v barvě nerezové oceli,
stavitelným hledím a hladkými střenkami z kořenice javoru (Burlet Maple
Grips) charakteristickými nádhernou
kresbou. TTT doplňuje varianta lišící se
úchopovými drážkami závěru s malými
výstupky. STX a TTT se vyrábějí a ladí
v ladičském centru Sigarms Custom
Shop. Dalšími členy rodiny GSR Revolution bez lišty Picatinny jsou černé
s stříbrné modely XO. Oba mají střenky
zdrsněné ostrým pískovým vzorem (Ergo Grip XT Extreme-Use Grips). Následují dva modely GSR Revolution Target
pro sportovní střelbu se sportovním
stavitelným hledím. Černý model je
osazen střenkami z tmavého dřeva Diamond Custom Grips, jeho stříbrný bratříček má střenky z růžového dřeva.
Rodinu GSR Revolution uzavírá kvintet v detailech se lišících kompaktních
obranných pistolí GSR se zkráceným
závěrem a čtyři palce (101,6 mm) dlouhou hlavní, zkrácenou rukojetí s čelem
zdrsněným svislými drážkami, zásobníkem na šest nábojů ráže 45 ACP, rozměry 196x35x121 mm a hmotností
858,9 g. Revolution Carry a revolution
Compact v barvě nerezové oceli a střenkami z černého dřeva doplňuje černý
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Pistole Sigarms GSR 1911 rozloÏená na základní souãásti k ãi‰tûní

dely 1911 více než pověstné. Je otázka,
do jaké míry se projeví vliv hmotnosti Picatinny railu, který posunuje těžiště zbraně dopředu, a stejně tak, do jaké míry
ovlivňuje polohu těžiště materiál ubraný
na bocích závěru. Osobně si myslím, že
změna chování nebude nijak výrazná.
Výhrady jsem neměl ani k rukojeti. Dobře čitelná mířidla byla nastavena na střed
kruhu a při mířené střelbě s obouručním
držením a bez opory posílal GSR 1911
na vzdálenost 10-18 metrů střely do terče jednou dírou. Pokud nějaká ulétla, šlo
o chybu střelce.
Spokojeni jsme byli rovněž s chováním pistole při střelbě jednou rukou,
stejně jako při rychlé střelbě na kratší
vzdálenosti. Během testu jsme bez závad vypálili 50 nábojů ráže 45 ACP od
firmy Fiocchi s celoplášťovou ogivální
střelou o hmotnosti 14,9 g/230 gr, které
věnoval dovozce Supra Praha.

Revolution Compact se střenkami z růžového dřeva. Ani jeden kompakt GSS
Revolution nemá před lučíkem lištu Picatinny. Některé varianty pistolí GSR
jsou osazeny nočními mířidly zvýrazněnými třemi tritiovými body.
ROZLOÎENÍ K âI·TùNÍ
Pistole Sigarms GSR 1911 dováží do
České republiky pražská firma Banzai,
která nám umožnila prohlédnout si původní model GSR 1911 a nový GSR
1911 Revolution. Rozložení pistolí
k čištění se neliší od známého způsobu rozložení klasických Coltů 1911.
V úvodu vyjmeme zásobník a zkontrolujeme, není-li náboj v nábojové komoře. Zatlačíme na pouzdro vratné pružiny a otočíme vodítko hlavně. Vyjmeme
vodítko vratné pružiny, závěr zatlačíme
mírně dozadu a vytáhneme záchyt závěru. Závěr stáhneme z rámu směrem

dopředu, vyjmeme vratnou pružinu
a její vodítko. Nakonec z čela vytáhneme vodítko hlavně a hlaveň.
POVRCH
Zpracování povrchu obou pistolí je
velmi kvalitní a odpovídá tradici zbrojovky Sauer, kterou dodržuje také její dceřiná společnost Sigarms. Při pohledu na
vnitřní plochy rámu a závěru jsem však
byl zklamán. Na řadě míst jsem objevil
nezahlazené stopy obráběcích strojů
nebo licí formy. O třídu horší zpracování
některých vnitřních ploch sice nemá vliv
na funkci zbraní, ale přesto si myslím, že
tohle by se Sauerům stávat nemělo.
ST¤ELECKÁ ZKOU·KA
Malý střelecký test jsme provedli s pistolí GSR 1911 na pražské střelnici Rambo. Od začátku jsme kladně hodnotili
hladký a krátký krok spouště, při jejímž
stisknutí jsme nepociťovali odpor pružiny
automatické pojistky, a kultivované chování pistole při výstřelu, kterým jsou mo-
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SOUHRN
Celkově jde o solidní pistole vyšší cenové kategorie, určené především pro
fajnšmekry. Nevím, jakou revoluci způsobí pistole Sigarms GSR a GSR Revolution mezi milovníky modelu 1911, jejichž
duši nechávají klidnou pistole SIG Sauer.
Praktickým přínosem je lišta Picatinny,
která po nasazení taktické svítilny nebo
laserového zaměřovače zvyšuje užitnou
hodnotu zbraně (pistolí M 1911 s lištou
se na našem trhu mnoho nenajde).
Sigarms GSR 1911 Revolution se prodává za necelých 45 000 Kč.
■
Sigarms 1911 GSR/GSR 1911 Revolution
ráž
celková délka
výška
šířka
délka hlavně
kapacita zásobníku
hmotnost bez nábojů

45 ACP
220 mm
140 mm
35 mm
127 mm
8 nábojů
1,18 kg
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