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NOVÉ ZBRANĚ

�� Žhavá novinka – Walther Creed ráže 9 mm Luger

UŽ  
v předchozích letech 
jsme ve Střelecké revui 
několikrát informovali 
o ekonomických mo-

delech pisto- lí nebo i pušek, které 
zavedli do svého sortimentu někteří 
výrobci. Třeba Smith & Wesson při-
šel se svými modely SD, Ruger má 
pistole 9E a ekonomické modely má 
taky Kahr Arms. Ekonomickými se 
nazývají zbraně, které jsou v zásadě 
kvalitní, ale chybí na nich některé mo-
derní vychytávky, jež jsou někdy, a to 
připusťme, zbytečné. Takové zbraně 
možná nevydrží 50 000 výstřelů na 

CREED  
  jde za moře

MGR. JAN TETŘEV

My víme, že ukrást někomu lze i tu pověstnou díru v zemi, 
ale v Americe si to občané v listopadu zařídili tak, aby načas 
o svoje bouchačky nemuseli mít strach. Jaký vliv na tamní trh 
se zbraněmi bude mít Donald Trump, to nevíme, ale že by vyhnal 
rekordní prodeje zbraní výš než protizbraňový Obama, o tom 
silně pochybujeme. Bude tu chybět ten strach z odzbrojení. 
A zbrojovky se na Trump efekt budou muset připravit.

střelnici, ale vydrží s velkou rezervou 
těch pár set nebo tisíc, co s nimi šťast-
ný majitel za svůj život vystřílí. 

Ekonomickým modelům se v po-
slední době nevyhýbala ani německá 
firma Carl Walther, která od roku 1993 
patří pod křídla Umarexu a pro kterou 
představuje americký trh klíčové odby-
tiště. Jak se však ukázalo, ekonomický 
model pistole, který Walther ve svém 
sortimentu má, je málo ekonomický, 
takže se letos objevil model ještě eko-
nomičtější. Ale vezměme to pěkně 
od Adama nebo spíš od P99, protože 
příběh nové ekonomické pistole Wal-

ther Creed začal vlastně před víc než 
dvaceti lety.

P99 a PPQ
Firma Carl Walther vstoupila do 

moderní éry služebních pistolí s po-
lymerovým rámem modelem P99. 
Impulz k vývoji plastové pistole zřejmě 
dal právě nový majitel Umarex. Vývoj 
začal v lednu 1994 a nová zbraň patrně 
měla zacelit rány na prestiži i v peně-
žence, které pro firmu či už jen značku 
Carl Walther znamenal neúspěch před-
chozí pistole P88. V lednu 1996 už byla 
nová pistole ve výrobě, což nepochyb-


