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V prodejně Zbraně na objednávku v Lounech nám její 
majitel Ing. Jaroslav Hlavata předvedl miniaturní pistolku. 
Podle velikosti se dalo odhadovat, že se jedná o jednu 
z obranných pistolí ráže 6,35 mm nebo 22 LR. 
Je to zbraň ráže 9 mm Browning krátký/380 Auto. 

Seecamp LWS 
Pavel BERAN a redakce

V roce 1981 společnost Seecamp vy-
vinula miniaturní pistoli LWS .25 ráže 
6,35 mm Browning s dynamickým zá-
věrem. Přitom se prý nechala inspirovat 
dvojčinným (DAO) spoušťovým me-
chanismem českých pistolí ČZ 36/45 
konstruktéra Františka Myšky. V  roce 
1985 na stejné bázi vznikla pistole 
LWS .32 ráže 7,65 Browning a konečně 
v roce 2003 pistole LWS .380 ráže 9 mm 
Browning krátký. 

Když v  roce 1989 zakladatel zemřel, 
firmu převzal Larry Seecamp. Ten ve 
skutečnosti provozoval jen malou dílnu 
v Milfordu ve státě Connecticut, kde se 
pistole montovaly z  dílů vyráběných 
u firmy Whalley Precision v Southwicku 
ve státě Massachusetts. Larrymu ale 
později nakonec přestávalo sloužit zdra-
ví a  nakonec v  roce 2013 od něj firmu 
koupili bratři Dave a  John Whalleyovi. 
Značka Seecamp zůstala zachována, 
avšak zbraně vyrábí a montuje Whalley 
Precision v Southwicku. 

Z  produkce pistolí Seecamp zřejmě 
nikdy nevycházely nějaké závratné po-
čty výrobků. V roce 2010 Larry Seecamp 

Historie firmy
Hovoříme o pistolích LWS americké-

ho výrobce L. W. Seecamp Co. O této 
firmě a jejích produktech jsme ve Stře-
lecké revui a jednu dobu ve Střeleckém 
magazínu psali mnohokrát, nicméně 
na vlastní oči jsme pistole viděli jenom 
na SHOT Show v USA. Společnosti dal 
jméno Ludwig (Louis) Wilhelm See-
camp (1901–1989), jenž před druhou 
světovou válkou působil v  německé 
armádě jako instruktor střelby a zbrojíř 
horských myslivců. Za války si nemohl 
vybírat a  osud ho zavál na východní 
frontu, ale přežil. V roce 1959 se přestě-
hoval s  rodinou do USA a  až do roku 
1971 pracoval jako konstruktér zbraní 
u firmy O. F. Mossberg. V roce 1973 za-
ložil spolu se svým synem Luederem 
(Larrym) vlastní společnost na výrobu 
zbraní a stal se držitelem několika pa-
tentů. 

Stojí za zmínku, že L. Seecamp byl 
rovněž držitelem patentu na úpravu 
spoušťového mechanismu pistole M1911 
A1 a jejích klonů na obvyklý dvojčinný 

systém SA/DA. V letech 1970–1984 jeho 
firma vyrobila na 2000 takových pistolí 
ráže 45 Auto (nebo alespoň kitů pro 
přestavbu).

Výkres k Seecampovu patentu z roku 
1984 (DAO bicí a spoušťový 
mechanismus pistole)

Moderní zbraně

Seecamp LWS .380




