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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 

PŘEDSTAVUJEME

�� 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
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všechny strany včetně 
profesionálních sociál‑
ních sítí, že zavádí novou 
značku STP (Sport Target 
Pistol by Prommersberger). 
Všechny tyto zbraně budou pré‑
miové a všechny budou echt „made in 
Germany“. Na poli výroby laděných 

�� Model Sentry má zvětšené 
tlačítko zásobníku a k tomu hezké 
dřevěné střenky

�� Ätsch má 
dvojřadý zásobník

levnější zbraně ovšem zákonitě nevzni‑
kají v Německu, ale vyrábějí se podle 
německých výkresů a na základě poža‑
dované kvality práce i materiálu v Asii. 
Vyrábí je tam „jeden výrobce dílů na 
zbraně, jenž dodává také do USA“. Mů‑
žeme jen tušit, že by to mohl být někdo 
z Filipín nebo Číny, ale jsou to jen naše 
dohady. Podrobnosti nám německý 
podnikatel nesdělil. 

sportovních speciálů se tak při‑
nejmenším v evropském měřítku 
objevil nový hráč a uvidíme, jak bude 
úspěšný. Není bez zkušeností, má řadu 
tradičních zákazníků – a taky odvahu.

Podíváme‑li se na Prommersberge‑
rův sortiment v době, kdy dobíhalo 
používání značky STI Europe, objevíme 
tam hned na začátku skupinu výrobků, 
které nejsou made in Germany.

Sparta
Ceny pistolí STI Europe, které se záhy 

přemění na STP Prommersberger, ne‑
jdou pod 2000 eur. To je poměrně dost. 
Ne všichni mají dostatečný rozpočet 
a firma počítá taky se zákazníky z neně‑
mecké Evropy, která pracuje za domácí 
mzdy a není tak docela schopna nebo 
ochotna platit německé ceny. 

Firma Prommersberger proto nyní 
zavedla značku Sparta, což jsou pistole 
zhruba za polovinu běžných cen, za 
něž se prodávají zbraně značky Prom‑ 
mersberger, vzniklé v Německu. Tyto 

Sparty se vyrábějí v rážích  
9 mm Luger a 45 Auto. Jsou 

postaveny na rámech veli‑
kosti government, jejichž 
úchopová plocha rukojeti 
je zdrsněna 30 rýhami 
na palec. Na závěru jsou 
zdrsněné úchopové plo‑

chy jak vpředu, tak vzadu, 
a hliníková spoušť je odleh‑

čena kruhovými otvory. Pojistka se 
ovládá oboustranně. Muška ve stylu 
Competition je pevná, zatímco hledí je 
mikrometricky stavitelné ve stylu Bo‑
mar. Střenky rukojeti jsou polymerové 
a černěná pistole o hmotnosti kolem 
1,26 kg se dodává s jedním zásobníkem 
v plastovém kufříku, kde je ještě návod 
k použití a olej. To je standardní obsah 
balení pro všechny pistole, které dnes 
Prommersberger nabízí. 

Lze předpokládat, že zbraně budou 
ve slušné kvalitě, protože ladičská fir‑
ma tohoto druhu si s nimi nepochybně 
nechce udělat ostudu. Zvlášť teď, kdy se 
potřebuje zavést jako kvalitní dodavatel 
pod svou vlastní značkou. 

Německé pistole
Ceny dalších pistolí už jsou nad 2000 

eur a výrobce si ani na chvíli nehraje 
na to, že by jeho pistole neměly být 
sportovní. Jednak funguje v Německu, 
kde se kvůli politické korektnosti nesmí 
věci nazývat pravými jmény už hodně 
dlouho, a pak mimo řady sportovních 
střelců zřejmě moc svých zbraní nepro‑
dá, protože jinak mají nárok jen myslivci 
„na dostřelnou ránu“.

Jak říká Karl Prommersberger, před‑
stavují tyto pistole jeho ekonomické mo‑
dely a v nabídce zbraní na svém webu je 
má pěkně nahoře. Vlastně nejvýš. Ozna‑
čuje je také Low Budget. Pistole řady 
Sparta se s pětipalcovými hlavněmi 
prodávají za cca 1090 eur a šestipalcová 
varianta stojí kolem 1290 eur. Na našem 
trhu stojí pětipalcová varianta 27 500 Kč. 

�� SWAT se čtyř‑ 
palcovou hlavní
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Řada RM-Series je pětipal‑
cová ocelová devatenáctset‑
jedenáctka s klasickým jed‑
nořadým zásobníkem, obou‑
stranně ovládanou pojistkou, 
odlehčeným kohoutem a od‑
lehčenou spouští. Závěr je opat‑
řen zdrsněním pro úchop jak vpředu, 
tak vzadu. Muška je typu Competition, 
stavitelné hledí ve stylu Bomar a přední 
část rámu je dole plochá, nikoli zaob‑
lená nebo opatřená lištou pro příslu‑
šenství. Zbraň s jedním zásobníkem 
a uložená v kufru stojí 2160 eur. Je 
určena především pro německé národní 
disciplíny pořádané tamními střelec‑
kými organizacemi BDS, DSB a BDMP. 
Vyrábí se pouze jako pětačtyřicítka.

Pro střelbu podle pravidel IPSC i ně‑
mecké disciplíny BDS, DSB a BDMP je 
určena pistole Sentry. Rám má opět 
ocelový, ale jeho přední část je zdola 
zaoblená (bez lišty pro příslušenství). 
Mířidla jsou jako u předchozí zbraně, 
stejně jako oboustranné ovládání pojist‑
ky a jemné zdrsnění úchopových ploch 
s třiceti rýhami na palec na přední a zadní 
straně rukojeti. Výrazně zvětšené je však 
tlačítko záchytu zásobníku a pistole má 
nikoli plastové střenky jako předchozí 
modely, nýbrž dřevěné střenky s rybina‑
mi, které pocházejí od osvědčené němec‑
ké firmy Karl Nill. Logo firmy Nill ostatně 
na střenkách je. Sentry, která stojí 2290 
eur, se standardně vyrábí černěná, ale 
za příplatek může majitel dostat i zbraň 
chromovanou. Vyrábí se opět jenom 
v ráži 45 Auto.

STI Europe nebo chceme‑li STP 
Prommersberger nabízí také pis‑
tole s rámem pro dvojřadý zásobník, 
kterými v minulosti zásobovala evrop‑
ský trh jako distributor STI International. 
Poptávka mezi sportovními střelci tady 
nepochybně je. Dodávky od evropské 
firmy, která vyrábí a obchoduje na úze‑
mí EU, mohou být zajímavé z hlediska 
rychlosti a ceny, protože odpadají cla 
a všemožné transakční poplatky.

První zbraň z této skupiny, kterou před‑
stavujeme, nese jméno Ätsch. V něm‑
čině to znamená „heč“ nebo „tumáš“. 
Rukojeť z hliníku má rozšířený trychtýř 
zásobníku, mušku Competition a hledí 
opět v Bomar stylu. Pistole, jež je jinak 
vyrobena z oceli, je vybavena spouští 
2011 Match, která je výrazně odlehčená. 
Pojistka má opět oboustranné ovládání 
a přední část rámu je plochá. Zbraň je 
zase černěná a s jedním zásobníkem 
stojí 2650 eur. Nabídka je širší, firma ji 
vyrábí v rážích 9 mm Luger, 40 S&W 
a 45 Auto.

Další z řady pistolí s dvojřadým zá‑
sobníkem je SWAT s hlavní dlouhou 
pět palců nebo čtyři palce. Na rámu má 
dlouhou lištu pro příslušenství a hledí 
stylu Novak. Úchopová plocha rukojeti 
je stejně jako u předchozího modelu 

�� Igel

�� Pistole Perfect Classic 
vypadá nejklasičtěji 
z celé řady pistolí firmy 
Prommersberger

Další model TM-Series 6.0 má, 
jak již plyne z názvu, šestipalcovou 
hlaveň a je opatřen hledím Aristocrat. 
Vyrábí se jak v ráži 9 mm Luger, tak 
v pětačtyřicítce Auto. Rám s hraněným 
lučíkem odpovídá řadě RM‑Series, ale 
závěr je pochopitelně delší. Pistole se do‑
dává opět s jedním zásobníkem a cena 
činí 2390 eur. Je určena především pro 
německé národní disciplíny BDS, DSB, 
BDMP a mezinárodní „1500“.

zdrsněná jenom vzadu. Ráže a větši‑
na dalších charakteristik jsou shodné 
s předchozím modelem a v Německu se 
STP SWAT prodává za 2740 eur.

Šestipalcové zbraně s velkokapacitním 
zásobníkem reprezentuje model Igel. 
Také tato pistole má hliníkovou rukojeť 
s hraněným lučíkem a odlehčenou spouš‑ 
tí 2011 Match, ale na rozdíl od modelu 
SWAT má rovnou spodní část rámu. 
Už se jen opakujeme, když uvádíme, že 
hledí je ve stylu Bomar, muška Compe‑
tition a pojistka má oboustranné ovlá‑
dání. Zbraň se vyrábí jen v ráži 45 Auto, 
v Německu stojí 2800 eur a je určena pro 
německé národní pistolové disciplíny 
BDS, DSB a BDMP.

Pro milovníky klasických laděných 
a taky trochu sportovních zbraní bez de‑

signových vychytávek firma Prommers‑ 
berger nabízí pistoli Perfect Classic. 

Je to ocelová sportovní zbraň 
s oboustranně ovládanou po‑

jistkou. O jejím sportovním 
určení vypovídá trychtýř pro 
snadnější zavedení zásobníku 

na rukojeti. Stavitelné hledí je 
tradičně ve stylu Bomar a muš‑

ka Dawson má světlovodné vlák‑
no. Samozřejmostí je u této moc 
pěkné pistole, dodávané v barvě 
kovu, jemné zdrsnění úchopo‑

vých ploch rukojeti a zdrsně‑
ní úchopových ploch závěru 
vpředu i vzadu. Jako na ostat‑

ních zbraních této značky, 
i tady má pistole sportovní 
hlaveň KKM. Povrch je 
tvrdě chromovaný. 

Tahle pistole, která 
má blízko k laděné kla‑
sice, jak ji známe, se 
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mi moc líbí. Umím si ji představit jako 
reprezentativní zbraň, která současně 
bude umět bránit dům. Nosit bych ji ale 
nechtěl, protože 1,36 kg je 1,36 kg. Pistole 
v ráži 45 Auto se prodává v základu za 
2790 eur. Kdo chce, může si přiobjednat 
nějakou výzdobu nebo nápis.

Jestliže předchozí pistole byla klasika, 
tak následující zbraň Black Major je spor‑
tovní speciál, opatřený opět dvouřadým 
zásobníkem a hliníkovou rukojetí, která 
se dodává v řadě „barviček“. Rukojeť 
má trychtýř, lučík je hranatý, muška 
Dawson je opatřena světlovodným vlák‑
nem a stavitelné hledí je opět ve stylu 
Bomar. Zatímco k úchopu zbraně při 
napínání musí střelci stačit vybrání pod 
hledím, vpředu jsou mohutné šikmé ši‑
roké drážky, které sahají až na rám. Když 
nic jiného, vypadá to moc pěkně. Na ru‑ 
kojeti mohou a nemusí být zdrsňující 
důlky – to všechno za účelem snížení 
hmotnosti. Základní cena téhle zbraně 
činí 3850 eur, což už je pěkný ranec i pro 
Němce. A to je ještě možné připlatit si za 
chromované provedení místo černého, 
za barvičky na hliníkové rukojeti nebo za 
lištu pro příslušenství vpředu na rámu. 
Jedná se o pistoli, použitelnou jak pro 
střelbu podle pravidel IPSC, tak pro 
německé disciplíny, provozované BDS.

�� Black Major 
se dodává v řadě 
provedení, která se liší 
jak barvami rukojeti, tak 
zdrsňujícími prvky

dalšího příslušenství. Hlavně mají porty 
a pistole jsou doplněny čtyřportovými 
kompenzátory. Podobně je řešena pis‑
tole Wotan Open 5.0. Pistole mají v ceně 
rampy pro kolimátory. Cena začíná lehce 
pod 4000 eur za Mono Comp, Wotan 
už stojí v základu 4900 eur a vrcholem 
dokonalosti je Max Open T2 za 5100 €.  
Podotýkám, že jde o cenu v základu a na‑
příklad za chromování se pochopitelně 
připlácí.

Firma Prommersberger se dnes sou‑
střeďuje na výrobu sportovních pistolí, 
které vždycky uměla. Její nabídka zcela 
jistě vychází z toho, co dřív distribuo‑ 
vala pod značkou STI International. 
Je evidentní, že je schopna vyrobit 
nebo v dostatečné kvalitě nakoupit díly 
k sestavení poměrně širokého spek‑
tra výrobků. Má k tomu dlouholeté  
zkušenosti. Preferuje sportovní střelce,  

celounijní. Je zřejmé, že američtí ladiči, 
kteří v poslední době nastupují do Ev‑
ropy, nejsou reálnou existencí čistě 
evropského výrobce nadšeni, ale nám 
to může být víceméně jedno. Nabídka 
pro sportovní střelce se díky Prommers‑ 
bergerovi opravdu rozšířila. A platí to 
i pro náš trh, protože k nám tyto zbraně 
dováží firma 4Shooters Jiřího Běha‑
la z Petřvaldu u Karviné.

Pistole Speed Standard 5.0. má opět 
dvojřadý zásobník, a tudíž širokou hliní‑
kovou rukojeť, opatřenou už při dodání 
zdrsňujícím polepem. Má odlehčovací 
vybrání vpředu na závěru. Vypadá to 
jako porty, ale jedná se opravdu jen 
o odlehčení, jemuž slouží i vybrání pod 
hledím. Černěná pistole stojí v základu 
3590 eur a připlatit si je možno za dvoj‑
barevné provedení, chromování nebo 
barevnou rukojeť.

V nabídce je dále několik úchvatných 
speciálů pro divizi IPSC Open jako Mono 
Comp 5.0. nebo Mono Comp 4.15. Jsou 
to opět zbraně s dvojřadým zásobní‑
kem, u nichž se předpokládá doplnění  

na které byla zaměřena i jako distribu‑
tor firmy STI, a z této široké skupiny 
zákazníků si vybrala střelce německé. 
Jsou tu speciály, určené pro „statickou“ 
terčovou střelbu, ale i speciály pro dy‑
namické disciplíny. 

Firemní webové stránky jsou pouze 
v němčině, ale jak jsme vyrozuměli 
z komunikace s Karlem Prommersber‑
gerem, ambice nové značky jsou při‑
nejmenším celoevropské nebo snad 

�� Max Open


