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Beretta 8000 Cougar
ráže 9 mm Luger

celková délka 180 mm

délka hlavně 92 mm

délka záměrné 133 mm

tloušťka 38 mm

výška 140 mm

hmotnost 925 g

moderní zbraně

E
vropskému lidstvu byla 
Beretta 8000 Cougar 
představena na veletr‑
hu IWA 1994. V našem 
českém prostoru se 

pro kompaktní pistole s vyso‑
kou kapacitou zásobníku v té 
době vžíval název podnikatel‑
ská pistole. Bylo to dáno specifiky 
podnikání v České republice té doby. 
Zatímco ve světě se počátkem 90. let 
tyto pistole hojně nabízely, Beretta 
měla jenom model 96 Centurion 
– zkrácením hlavně zkompakt‑
něnou modifikaci modelu 92. 
Teprve v roce 1994 se na trhu 
objevila Beretta 8000 Cougar, 
pojmenovaná podle americké 
šelmy (cougar = puma), a to 
jako kompaktnější varianta 
k velkým služebním pistolím 
řady Beretta 92/96/98 (a M9).

Konstrukce Cougaru zna‑
mená odklon firmy Beretta 

Cougar 
dvacetiletý
Mgr. JAn TETŘEV

Ohlédnout se do nedávné 
minulosti zbrojní výroby 
stojí za to – třeba dvacet let 
dozadu. Pro některé modely 
zbraní je ohlédnutí takhle 
daleko velmi skličující. Už 
dávno po nich pes neštěkne 
a dvacet let pro ně znamená 

�� Beretta 
8000 Cougar 

je kompakt 
z 90. let, 

tehdy s velmi 
moderním 
designem, 

který neztratil na 
zajímavosti ani po 

dvaceti letech

�� Zásobník je 
dvojřadý, ovládací 
prvky mají pro firmu 
Beretta typické umístění, 
ale celkový vzhled se od 
předcházejících pistolí značky 
Beretta značně liší

několikanásobek 
jejich morální 
životnosti.  

Pro některé dvacet let 
představuje jen část období, 
kdy se vyráběly a slušně 
prodávaly, protože se vyrábějí 
a prodávají dál. K těm 
posledním patří i pistole 
Beretta 8000 Cougar, byť 
pokračuje pod jiným jménem. 

od klasického designu, jenž byl pro 
pistole této značky charakteristický 80 
let. na první pohled má tato Beretta se 
zbraněmi, které jí předcházely, zvlášť 
s veleúspěšným modelem 92, pramálo 
společného. nemá typický výřez v zá‑
věru, charakteristický pro dlouhou řadu 
jejich předchůdců, a přiklání se k desig‑
nu tehdy modernějších zbraní značek 




