
www.streleckarevue.cz   |   duben 2019 28

Nové zbraně

Bersa začala jako producent dílů pro 
argentinskou zbrojovku Ballester-
-Molina. První vlastní zbraň byla 

modifikovaná pistole Ballester-Molina 
Luan, ovšem bez většího komerčního 
úspěchu. Naopak s první malorážkovou 
pistolí Modelo 60, představenou v  roce 
1959, zaznamenala Bersa velký prodejní 
úspěch. Konstrukce Modelo 60 a později 
62 byla založena na designu Beretty. 
V  roce 1989 přišla první full size bojová 
pistole, Modelo 90 na náboj 9 mm Luger. 

Mezitím se akciová společnost Bersa 
SA stala uznávaným výrobcem zbraní 
a značka začala být akceptována na svě-
tovém trhu. V roce 1994 firma představila 
řadu Thunder s číselným označením ráže 
v názvu – od té doby mají všechny pisto-
le Bersa tento bouřkový název. Pistole 
Thunder na náboj 9 mm Browning krátký 
a na náboj 9 mm Luger samozřejmě měly 
naprosto odlišnou konstrukci. První je 
s pevnou hlavní a dynamickým závěrem, 
druhá je uzamčena systémem Browning.

Argentinskou společnost Bersa založili přesně před šedesáti lety italští inženýři, 
kteří se usadili v této latinskoamerické zemi: Benso Bonadimani, Ercole Mortini 
a Savino Caselli; značka vznikla jako zkratka jejich křestních jmen. Mortini měl 
praxi z italské Beretty… Bersa se sídlem v Ramos Mejía na předměstí Buenos 
Aires je dnes jedna z největších soukromých korporací v Argentině. 
Prezident společnosti se pořád jmenuje Benso Bonadimani.

Bersa Thunder TPR 
a ty ostatní

revui č. 4/2004 a týkal se modelů Bersa 
Mini Thunder 45, Thunder 40 a Thun- 
der 9. Kromě testu těchto zbraní tam 
byla i  zmínka o  pistolích Thunder 22 
ráže 22 LR, Thunder 32 ráže 7,65 mm 
Browning a  Thunder 380 ráže 380 
Auto/9 mm Br kr. Všechny pistole Bersa 
měly tělo z lehké slitiny, dvojčinný bicí 
a spoušťový mechanismus kohoutové-
ho typu (SA/DA) a  první tři uzamčený 
závěr s výkyvem hlavně.

Ve světě i u nás se potom na značku 
Bersa jakoby zapomnělo, až jsme si mys-
leli, že firma třeba má nějaké potíže nebo 
dokonce zanikla. Na světových trzích se 
její výrobky téměř neprodávaly a u nás 
to nebylo jiné, tedy pokud vůbec nějaký 
dovoz existoval.

Marek BAKO a redakce

Thunder 22 v niklu  
se zásobníkem  
na 10 nábojů 22 long rifle

V devadesátých letech se argentinská 
značka docela dobře prodávala i u nás. 
Zaručovala celkem solidní kvalitu a při-
jatelné ceny, srovnatelné s  tehdejšími 
cenami českých výrobců. Prodávaly se 

Thunder 380 Camo  
(9 mm Browning kr.)

pistole Thunder, jak ve služebních rážích, 
tak malorážky. 

V  čísle 2 z  roku 1998 jsme uveřejnili 
podrobný popis a výsledky testu pistole 
Bersa 9 Thunder s  pozitivními závěry. 
Poslední větší článek vyšel ve Střelecké 
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Modelové řady pistolí Bersa
(uvádíme jen základní varianty na-
vzájem odlišné konstrukce, a nikoliv 
už varianty vzhledové)

Thunder 22 – klony Waltheru PP 
v ráži 22 LR ve čtyřech rozměrových 
a  materiálových variantách (včetně 
6“ hlavně a  hlavně se závitem pro 
tlumič hluku)
Thunder 380 – klony Waltheru PP 
v ráži 380 Auto (9 mm Browning kr.) 
– pět vzhledových variant se zásobní-
kem na 8 nábojů a dále modely:

Thunder 380CC s kratší 81mm hlav-
ní a závěrem

Firestorm 380 s kratší rukojetí a zá-
sobníkem jen na sedm nábojů; oba 
rovněž v několika vzhledových varian- 
tách

Thunder 380 Plus – klony Waltheru 
PP v ráži 380 Auto (9 mm Browning 
kr.) s velkokapacitním dvouřadým zá-
sobníkem na 15 nábojů – dvě varianty
BP380CC a BP9CC – CC značí con-
cealed carry, tj. skryté nošení – vzhle-
dově i  rozměrově stejné osmira-
nové pistole ráže 380 Auto (9 mm 
Browning kr.) nebo 9 mm Luger, které 
se od celé ostatní produkce odlišují 
polymerovým rámem; tato modelo-
vá řada má dále obsahovat modely 
BP40CC a BP380CC 
TPR (Thunder Pro Redesign) – nejno-
vější modelová řada, která prozatím 
obsahuje modely TPR9 v pěti varian-
tách včetně závitu pro tlumič a dále 
TPR40, TPR9c, TPR40c a TPR45c
PRO XT (nyní TPR9XT) – sportovní 
model ráže 9 mm Luger

Na civilní zbrojní trh v USA značka Ber-
sa pronikla rychle, protože se prodává 
za velmi zajímavé ceny a nejspíš i proto, 
že její vzestup začal v  době Obamova 
zbrojního boomu, kdy se tam prodalo 
všechno. Američtí uživatelé a  zájem-
ci o  zbraně se však shodují v  tom, že 
Thundery jsou mnohem lepší, než by se 
dalo očekávat vzhledem k  jejich ceně. 
A  v  neposlední řadě je zde aktivita 
dovozce značky do USA, společnosti 
Eagle Import, která převzala marketing 
a  rozhodně jej nezanedbává. Pistole 
Bersa 9 Thunder Pro tak má i svou air-
softovou verzi od ASG.

Kromě malorážkov ých pušek 
a  dalších modelů pistolí vyrábí dnes 
Bersa pistole Thunder 380 v ráži 9 mm 
Browning krátký a modely Thunder 9, 
40 a 45, tedy v rážích 9 mm Luger, 40 
S&W a 45 Auto – jak v plné velikosti, tak 
i kompaktní a subkompaktní. Thunder 9 
se prodává rovněž jako Firestorm 9 nebo 
FS 9. Nesmíme zapomenout, že full size 
pistole Thunder už také zaznamenaly 
jisté úspěchy ve sledovaných soutěžích 
IPSC, ať už v rukou členů Týmu Bersa, 
nebo soukromých střelců. 

Firma Bersa svou nabídku pis-
tolí nepřetržitě optimalizuje, což zde 
neznamená zužování sortimentu, jak 
se to u  jiných firem leckdy překládá, 
ale naopak. Jednotlivé modely se stále 
vylepšují a  jejich paleta se spíš mírně 
rozšiřuje. U některých modelů se ještě 
nedávno projevovaly vzhledové a kon-
strukční rysy jejich pravzorů (jako byly 
Beretta 92, Walther PP, Browning HP, 
Kahr aj.) – to nejspíš kvůli jejich oblibě 
u  zákazníků. Dnes už lze vystopovat 
jen dost vzdálenou návaznost na pis-
tole Walther. Větší část nabídky totiž 
představují veskrze moderní zbraně 
víceméně originální a – jak už bylo řeče-
no – průběžně zdokonalované kon-
strukce. 
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Bersa Thunder TPR
a ty ostatní

Obnovená dynamika prodeje
Možná, že ve firmě skutečně došlo 

k nějakým turbulencím, protože teprve 
kolem roku 2012 se značka Thunder 
začala víc vracet do obchodů i  do 
povědomí světové střelecké komunity, 
především té severoamerické. U  nás 
se obliba značky obnovuje pomalu, 
Thundery jsou vidět spíš jako výprodeje 
a  nové moderní výrobky Bersy zcela 
chybí.

Mezitím koncem 90. let zvítězila Bersa 
SA v tendru na novou pistoli argentinské 
armády a argentinské federální policie. 
U obou složek byl zaveden model Bersa 
Thunder 9 ráže 9 mm Luger jako evoluce 
Modelo 90, uvedeného už v roce 1989. 
Nedošlo však k plošnému přezbrojení, 
takže celkové dodávky pistolí Bersa 
oběma složkám zřejmě nepřesáhly ně-

jakých 30  000–50  000 kusů a  sotva 
mohly být příčinou výpadku na civilních 
trzích. Dodávky pistolí pro argentinskou 
armádu a policii trvají i nadále. Pistole 
Bersa kromě toho slouží i v zahraničních 
armádách či policejních sborech, zejmé-
na v nepříliš bohatých zemích, jako jsou 
Dominikánská republika, Ekvádor nebo 
Nikaragua. V  roce 2017 firma vyhrála 
v  tendru na dodávku 10  000 pistolí 
Thunder TPR9 za 3,5 milionu americ- 
kých dolarů pro bangladéšskou armádu, 
a to před firmami, jako jsou Česká zbro-
jovka a.s., Glock, Norinco nebo Taurus. 
Evidentně rozhodovala cena.  

Thunder 380 CC  
se zaměřovačem  
Crimson Trace 

Thunder 380 Plus má dvouřadý 
zásobník na 15 nábojů 9 mm 
Browning kr.
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Nové zbraně Bersa Thunder TPR a ty ostatní

Bersa TPR
V loňském roce se tak objevila modi-

fikovaná řada modelů TPR (Thunder Pro 
Redesign). Je dostupná v plné velikosti 
s  délkou hlavně 4,25 palce, nebo jako 
kompakty s  délkou hlavně 3,52 palce. 
Společnost Bersa uvádí, že smyslem 
tohoto oživení výrobní řady služebních 
a obranných pistolí jsou zejména lepší 
uživatelské vlastnosti, jemnější spoušť, 
lepší kontrola při střelbě, a  tedy lepší 
přesnost zbraně. Výhodou je zároveň 
nižší hmotnost. Výrobce tvrdí, že nové 
TPR mají vylepšený jak chod spouště, 
tak velmi agilní reset, umožňující rychlej- 
ší střelbu. Spoušťový mechanismus je 
standardní dvojčinný SA/DA, kohout má 
zdrsněnou ovládací plochu palečníku 
a je odlehčený otvorem. V jednočinném 
režimu SA prý spoušť není horší než  
u SIG Saueru STR (short trigger reset).

Konstrukčně je TPR dnes velmi běžná, 
konvenční zbraň s  krátkým zákluzem 
a výkyvem hlavně, uzamčená hlavňovým 
blokem do výhozního okénka. Na spodní 

straně rámu z lehké slitiny je lišta Pica-
tinny. Mechanická mířidla otevřeného 
typu jsou vyměnitelná, kovová, tří- 
bodová, obvykle se stranově stavitelným 
hledím. Na horní ploše závěru se nachází 
výstražník nabité komory.

Zbraně mají oboustranné ovládací 
prvky, proti sobě orientované páčky 
manuální pojistky/decockingu a záchy-
tu závěru, přičemž obě jsou velmi dobře 
dostupné pro praváky i leváky. Na levé 
straně rámu najdeme ještě demontážní 
páku, kterou je možno pootočit při 
závěru staženém do zadní polohy. Také 
ovládání záchytu zásobníku zůstalo 
pouze na levé straně rámu, což už je 
v dnešní době dost neobvyklé.

Pistole Bersa TPR jsou v  kompaktní 
velikosti dostupné v rážích 9 mm Luger, 

Pistole Bersa BP40CC a BP9CC si v USA získa-
ly svůj okruh příznivců. Od ostatní produkce 
firmy Bersa se liší mimo jiné polymerovým 
rámem.

Bersa TPR 9 full size

ráže 9 mm Luger

délka hlavně 108 mm

celková délka 192 mm

výška 140 mm

šířka 36 mm

kapacita zásobníku 17 nábojů

hmotnost  
bez zásobníku 870 g

40 S&W a 45 Auto, TPR full size je proza-
tím jen v 9 mm Luger, i když ve firemním 
katalogu tuto zbraň najdeme i  v  ráži  
40 S&W. Všechny pistole TPR je možné 
pořídit ve dvou barevných kombinacích, 

buď celé černé, nebo s rámem černým 
a závěrem z oceli ve světlém provedení. 
V  USA se prodávají za ceny 465–500 
USD, což je sice víc než dřív, ale pořád 
tak nevybočují z  běžné produkce ani 
konstrukcí, ani cenou – a u jednotlivých 
prodejců lze narazit na akční ceny už od 
360–370 USD. Bersa už převedla více 
zbraní v  povrchové úpravě cerakote, 
takže nepochybně budou k  dispozici 
i jiná barevná provedení.

Bersa TPR9 full size  
v celočerném provedení
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Bersa TPR je zajímavé oživení a varianta pro střelce kom-
binující osobní ochranu i  sportovní střelbu, kompaktní 
provedení už je spíš jen na obranu. Celkově jsou zbraně TPR 
velmi pěkně zpracované, a to včetně vnitřních ploch. Zřejmě 
je tato řada aktuálně to nejlepší, co Bersa vyrábí. Trochu ne-
pochopitelná je nedostupnost provedení full size v jiné ráži než 
9 mm Luger – výrobce se zde zřejmě zaměřuje více na silové 
složky než na komerční trh. Také je škoda, že tato řada 
není zatím k dostání na českém trhu. 

Bersa TPR C compact

ráže 9 mm Luger, 40 S&W, 45 Auto

kapacita zásobníku 
(9 mm L/40 S&W/45 Auto)

13/10/7 nábojů

délka hlavně 
(9 mm L/40 S&W/45 Auto) 82,5/82,5/91,4 mm

celková délka 
(9 mm L/40 S&W/45 Auto) 165/165/172 mm

výška 
(9 mm L/40 S&W/45 Auto) 120,6/120,6/130 mm

šířka 36 mm

hmotnost bez zásobníku 
(9 mm L/40 S&W/45 Auto) 652/652/765 g

Kompakt Bersa TPR9c. 
Dřív se tento model ráže 
9 mm Luger nazýval Bersa 
Thunder 9 Ultra Compact Pro.

Kompakt Bersa TPR45c 
ráže 45 Auto

Sportovní model 
Bersa Thunder 9 XT Pro




