
20  |  www.streleckarevue.cz  |  listopad 2018

Pistole Walther Creed přišla na trh koncem roku 2016. My jsme o ní obratem čtenáře 
informovali, samozřejmě pouze na základě informací, které byly v té době veřejně 
dostupné. Chvíli trvalo, než Creed dorazil in natura k nám. Nyní se tu koupit dá, a my 
jsme se rozhodli jej prozkoumat detailně a také vyzkoušet v akci.

Díky ochotné spolupráci dovoz-
ce CB Servis Centrum s. r. o. 
jsme mohli Creed porovnat 
s vlajkovou lodí firmy Walther, 

podařenou (s trochou nadsázky řekněme 
„dokonalou“) pistolí PPQ. 

Jenom připomeňme základní údaje. 
Model Creed vznikl lehkou modifika-
cí, nebo spíš pouze faceliftem modelu 
Walther PPX. Ten se objevil na přelomu 

let 2012 a 2013, aby zase rychle zmizel. 
Respektive byl nahrazen Creedem. Vý-
sledkem je pistole služební velikosti na 
plastovém těle, s  uzamčením závěru 
blokem hlavně do výhozního okénka a se 
spoušťovým mechanismem s poloskry-
tým, částečně předepnutým kladívkem. 

Hlavní motivací vývojářů Creedu bylo 
dosažení co nejnižší ceny – což se docela 
podařilo. Dovolujeme si předpokládat, 

že by Němci nepustili do oběhu něco, 
co by mohlo jakkoli poškodit jejich po 
mnoho desetiletí budovanou dobrou 
pověst. Takže předpokládáme, že pistole 
je schopná spolehlivě střílet, a naopak 
nestřílet, když to majitel nechce. Neroz-
padne se po vystřílení tisícovky nábojů 
a  v  trezoru ani v  pouzdře při běžném 
provozu nezrezne. No jo, to jsou ale 
nezbytné vlastnosti všech moderních 
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Stav bicího ústrojí se dá ověřit pohledem, případně i pohmatem podle polohy bicího kladívka. Pokud je uvnitř, bicí pružina není předepnutá. Pokud povrch kladívka 
lícuje se zadní stranou závěru, bicí mechanismus je částečně předepnutý. Třetí poloha, kdy kladívko vystupuje z povrchu závěru, odpovídá stisknuté spoušti před 
výstřelem.

Walther Creed  
ráže 9 mm Luger
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