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Eusta P9

výrobce
Alpina ‑Werk M&M 

Vorwerk GmbH & Co., 
Kaufbeuren 

ráže 9 mm Browning krátký

délka 159 mm

výška 121 mm

délka hlavně 80 mm

vývrt hlavně
šestidrážkový 
pravotočivý

hmotnost 615 g (bez zásobníku)

mířidla pevná

Jsou zbraně, které mají od počátku své existence 
na to, aby se staly legendami. Mnoha z nich se to 
nepodaří prostě proto, že přišly brzy, pozdě nebo v nevhodné 
zemi či podniku. Pak samozřejmě existují také zbraně, jejichž 
konstruktéři a výrobci nikdy neměli úmysl proniknout mezi 
legendy. Stačí jim, když se jejich výrobky slušně prodají. 
Pokud se to povede. 

Eusta 
P9
InG. DAnIel ŘeHÁK

kuriozity

pistoli eusta lP 210. Zbraň údajně 
v letech 1968–1976 distribuovala 
firma eckhard G. Damaschke se sídlem 
ve Weickartshainu. Ochranná známka 
snad byla registrována až do roku 
1997. Zmíněný Walter Ussfeller měl 
v 60. letech vlastní firmu na vývoj 
a snad i výrobu vzduchovek – a je to 
tentýž Ussfeller, jehož iniciálou začíná 
název dnešní skupiny Umarex, kterou 
spoluzakládal v roce 1972.

Je tedy nad slunce jasné, že značka 
eusta je německá. Další nám známý 
výrobek s ochrannou známkou eusta 
je vzduchovka HW35 od stále fungující 
vzduchovkové firmy Hermann Wei‑
hrauch, na které se toto logo objevilo. 

Hliníková devítka
německého původu je také samona‑

bíjecí pistole ráže 9 mm Browning kr., 
s níž jsme se setkali a ze zvědavosti ji 
podrobili testu. Jestli se o vzduchové 
pistoli této značky něco málo ví, tak 
o samonabíjecí devítce eusta P9 jsme 
nenašli nikde nic.

člověk nic nenajde 
v odborné literatuře 

nebo v časopisech, 
zpravidla zkouší inter‑

net. Děd Vševěd Google většinou ně‑
kde něco najde. A nezklamal. 

Ukázalo se, že značku eusta použí‑
vala firma Alpina ‑Werk M&M Vorwerk 
GmbH & Co. se sídlem v jihobavor‑
ském Kaufbeurenu. Tahle firma se 
zabývala přesnou mechanikou a její 
pravděpodobně nejvýznamnějším ar‑
tiklem bývaly psací stroje. Prodělala 
několik proměn a její právní nástupce 
pod názvem KGM Geräte‑ und Maschi‑
nenbau GmbH funguje v Kaufbeurenu 
dodnes. K velkým změnám ve firmě 
Alpina ‑Werk došlo někdy kolem roku 
1965. Zřejmě se hledal nový výrobní 
program. 

Právě 13. října 1965 si tato firma 
nechala registrovat značku eusta. 
Skupina konstruktérů ve složení Wal‑
ter Ussfeller, Adelmar Weber a Heinz 
Witteler tehdy vytvořila vzduchovou 

M
ezi nelegendární zbraně, 
které se navíc nepoved‑
lo příliš prodávat, patří 
také samonabíjecí pis‑
tole značky eusta mo‑

del P9. Její název čtenářům Střelecké 
revue nic neříká, protože jsme o ní 
nikdy nepsali. A nejsme v tom sami. 
Žádnou zmínku jsme nenašli ani v do‑
stupných časopisech ze zahraničí. Když 

�� Pistole 
atypického 

tvaru nese ozna-
čení, které většině 
zájemců o zbraně 
nic neřekne

�� Výrobní 
číslo je ex-

trémně nízké




