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Přednosti STI International objevili 
i příslušníci ozbrojených složek jako čle-
nové týmů SWAT, HRT (hostage rescue 
teams), státní i místní policie, instruktoři 
střelby a podobně. Aktuálně firma STI 
zredukovala množství nabízených mo-
delů a přikročila k produkci spíš dražších 
a exkluzivních pistolí, které ve výrobě 
vydrží jen krátkou dobu. Často se tudíž 
inovuje. Čas ukáže, jestli tato strategie 
přinese obchodní úspěch. Jako prefero-
vanou krátkou zbraň si vybral model od 
STI i filmový hrdina John Wick ve třetím 
pokračování filmové série. Těžko říct, 
jestli se vkusem Johna Wicka souhla-
sí i jeho představitel Keanu Reeves, ale 
pevně věřím, že model pistole, vychá-

STI DVC Omni je klon devatenáctsetjedenáctky ráže 9 mm Luger 
s hlavní dlouhou 4,15“. Rukojeť, lučík a spoušť jsou z plastu,  
ovládání pojistky je oboustranné a kohout odlehčený.

„Ve světě zamořeném plasty důvěřujte kilogramu ušlechtilé ocele.“ Tato věta se mi vybaví, když se mi 
dostane do ruky klon legendární konstrukce J. M. Browninga. V případě testovaného exempláře STI 
International z texaského Georgetownu to platí jen částečně. Ne kvůli hmotnosti: pistole DVC OMNI 
bez zásobníku vyloudila na kuchyňské váze přesně 1012 g a s plným osmnáctiranovým zásobníkem 
měla hrdých 1,3 kilogramu. Rozdíl je však v konstrukci. 

STI DVC OMNI

JDE o aplikaci původní kon-
strukce Colt M1911, avšak 

s dvojřadým zásobníkem. Rukojeť, lu-
čík a nakonec i jazýček spouště jsou 
z odolného polymerového kompozitu. 
Tyto díly jsou pomocí šroubů upevně-
né na ocelový rám. Ortodoxní vyznavač 
klasické devatenáctsetjedenáctky může 
mít s takovýmto řešením mentální pro-
blém. Za sebe ovšem mohu říct, že vý-
sledek je ohromující... 

V současnosti víc než polovina spor-
tovních střelců v USA údajně používá 
zbraň nebo hlavní díl zbraně z produk-
ce STI International. Berme tyto údaje 
s jistou rezervou, protože nevíme, kdo 

je počítán za sportovního střelce. Ale 
pokud se budeme zabývat jen pistoláři 
a mezi nimi střelci dynamických disci-
plín, bude to možná pravda. STI totiž 
nabízela ještě poměrně nedávno někte-
ré své ladičské díly jiným puskařům – 
ladičům, kteří například na rámech STI 
stavěli svoje zbraně. V současnosti už 
ovšem firma tyto díly nenabízí, ačkoli je 
možné, že za kulisami nadále běží spo-
lupráce s některými ladiči.




