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P
od pojmem ekonomický mo-
del se v nabídce zbrojovek 
s dobrým jménem rozumí, 
že příslušná zbraň nemá ně-
které vychytávky, může být 

vyrobena za pomoci méně špičkových, 
a tudíž levnějších technolo-
gií, ale jedná se o pl-
nohodnotnou pistoli 
příslušné kategorie, 
která nabízí solid-
ní uživatelský kom-
fort a dostatečnou 
přesnost. Na druhou 
stranu asi nikdo ne-
garantuje (respektive 
reklama to nehlásá), že 
vydrží astronomický po-
čet výstřelů. To od ní ostatně 
její uživatelé ani neočekávají. 

U některých zbrojovek, jako jsou 
například Carl Walther nebo Smith 
& Wesson, představuje jejich loňský 
vstup na pole ekonomických modelů 
celkem novou událost. Jiné firmy 
ovšem na této vlně jedou už dlouho. 
Americká společnost Saeilo, používají-
cí značku Kahr Arms, už několik let pa-
tří k průkopníkům na tomto poli. Je to 
o to zajímavější, že pistole značky Kahr 
byly a jsou stále vnímány jako dražší, 
než je obvyklý standard. Ostatně tomu 
vyššímu standardu odpovídá úroveň 
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zpracování těchto zbraní. Základní 
„neekonomické“ modely samozřejmě 
zůstávají dražší, než je běžný průměr, 
ale u těch nových, ekonomických, to 
už dávno není pravda.

Firma se rozhodla, že ekonomické 
pistole vzniknou z jejích sebeobran-

TP, kompakty mají písmeno 
P a subkompakty jsou PM. 

Všechny tyto pistole mají spouš-
ťový a bicí mechanis mus DAO, 
modifikovaný Browningův systém 
uzamčení do výhozního okénka 
a pojistku úderníku. Zásobní-
kovou pojistku ani ma nuální 
pojistku nemají.

Pod pojem ekonomické 
můžeme v aktuální nabídce 
značky Kahr zařadit všech-
ny pistole, jejichž typové 
označení začíná písmenem 
C. Toto písmeno na počát-
ku typových označení CW, 

CM a CT znamená Concea-
led, tedy skrytá, zastřená,  

Jak jsme již ve Střelecké 
revui několikrát konstatovali, 
žijeme v době ekonomických 
modelů zbraní. Nacházejí 
si své zákazníky jak mezi 
uživateli dlouhých, tak 
krátkých zbraní. Loňský 
veletrh IWA se doslova nesl 
ve znamení ekonomických 

modelů pistolí a vypadá 
to, že tento trend 
nepolevuje. Možná 
dokonce ještě sílí.

�� „Krátká 
devítka“ CW380

�� Kompakty CW to začalo 
– na snímku je CW40

ných pistolí s plasto-
vými rámy, které vy-
rábí ve třech řadách. 
Plná velikost má před 
označením ráže písmena 




