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P
íšeme o těchto aktivitách firmy 
Prommersberger v minulém 
čase, protože se něco změnilo. 
Nikoli v Evropě, ale v Americe. 
Ta významná změna, která se 

promítla až za oceán a způsobila otřesy 
na trhu s pistolemi značky STI, předsta‑ 
vovala výměnu vedení společnosti STI  
International v Americe. To se událo ně‑ 
kdy před rokem 2015 a jak nám napsal  
majitel německé ladičské fir‑ 
my Karl Prommersberger, 
po této výměně už neby‑ 
la další spolupráce mezi  
německou a americkou  
firmou možná. Známe to.  
Lidé si prostě nesednou  
a stačí jen málo, aby dlou‑ 
holetá spolupráce skončila. 
Mimochodem, firma Prom‑ 
mersberger měla na tomto 
poli hodně odpracováno. Alespoň tak 
soudíme z našich návštěv jejího stánku 
na veletrhu IWA, kde bývalo skutečně 
narváno a prezentaci značky STI se 
věnoval velký prostor.

Jenomže převést distribuci americ‑
kých pistolí po dlouhých letech spolu‑
práce na někoho jiného, to zase nebylo 
jen tak. Firma Prommersberger byla 
totiž na svých stávajících pozicích dů‑
kladně zakopána. Prommersberger byl 
řádným vlastníkem značky STI pro 
Evropu a začal tuto značku používat na 
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Německá puškařská a ladičská firma Karl Prommersberger 
je známá také u nás jako dlouholetý a nepochybně úspěšný 
dealer amerických laděných pistolí STI, které distribuovala  
po celé Evropě nebo alespoň po té části, kde se ještě tyto  
zbraně smějí prodávat. Německá firma nabízela také samona‑ 
bíjecí pušky STI na bázi M4/M16, ale měla také nepříliš velký, 
nicméně kvalitní sortiment vlastních vyladěných modelů 
značky STI, protože Prommersberger byl vždycky ladič. 

�� Pistole Wotan pro 
divizi IPSC Open ještě  
nese značku STI Europe. 
Česká firma 4shooters ji 
prodává za 136 000 Kč.

dávat nebude a výrobky pod značkou 
STI Europe doprodá. V době vzniku to‑
hoto článku se ještě značka STI Europe 
na výrobcích firmy Prommersberger 
používala. Ale to už jen dobíhalo její 
užívání, protože na jaře letošního roku 
oznámila firma Prommersberger na 
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�� Na trhu s klony devatenáctsetjedenáctek  
se objevila nová značka STP Prommersberger

vlastních výrobcích nebo na výrobcích, 
které pro něj vyrobil někdo jiný. Výrob‑
ky, které firma Prommersberger po oné 
roztržce distribuovala, tak nesly značku 
STI Europe. 

Jak nás informoval Karl Prommers‑ 
berger, s výrobou vlastních pistolí řady 
1911 a 2011 (dvojřadý zásobník) jeho fir‑
ma začala právě v roce v roce 2015, když 

dodávky z Ameriky ustaly 
a němečtí ladiči si troufali 
alespoň na kompletaci zbra‑
ní za pomoci vybraných sub‑
dodavatelů. Tento postup se americké 
firmě STI International samozřejmě ani 
trochu nelíbil, takže obě společnosti 
skončily u soudu. 

Nakonec to dopadlo tak, že firma 
Prommersberger prodala značku STI 
Europe firmě STI International a pus‑
tila se vlastním směrem pod vlastními 
značkami. Výrobky STI už prostě pro‑

�� Nejlevnější Prommersbergerovy pistole Sparta nevznikají 
v Německu, ale jsou podstatně lacinější než německé výrobky


