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Výrobce si ponecháVá práVo 
proVést změny, které poVažuje za nezbytné 
pro Vylepšení sVých modelů nebo 
aby VyhoVěl požadaVkům Výrobní 
nebo obchodní poVahy.
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Jednou z nich byla vize, že silný 
a stabilní stát potřebuje kvalitní zbrojní 
průmysl, schopný naplnit potřeby 
domácích ozbrojených složek. A nejen 
to. Demokratické Československo 
se zařadilo mezi země s liberální 
zbraňovou legislativou, mimo jiné 
i proto, že v legálně ozbrojených 
občanech vidělo jednu ze záruk své 
vnitřní bezpečnosti. Důraz se při tom 
kladl na náležitou přípravu v duchu 
hesla: Zbraň v rukou udatných obránců 
je nejlepší zárukou svobody národa!

ú V o d n í  s l o V o

před dvěma roky jsme spolu oslavili 80 let od založení České zbrojovky a.s. 

letos na podzim to pak bude již sto let od chvíle, kdy v roce 1918 vznikl samostatný stát Čechů a slováků. 

Československo jako takové se již  stalo minulostí, avšak mnohé z myšlenek, na jejichž základě

se tato republika zrodila, zůstávají nadále živé. 

Česká zbrojovka a.s. je dnes jedinou 
přímou dědičkou slavné tradice 
československého zbrojního průmyslu. 
Jsme bezkonkurenčně největší českou 
firmou zaměřenou na vývoj a výrobu 
ručních střelných zbraní a současně se 
v tomto segmentu řadíme mezi největší 
producenty na světě. Jsme partnery 
policie a armády v České republice 
i v zahraničí, neustále aktualizujeme 
nabídku pro civilní trh, podporujeme 
střelecký sport v mnoha jeho podobách, 
stejně jako pěstování branné zdatnosti. 
Stále se tak hlásíme k ideálům, 
jež před sto lety stály za vznikem 
Československa a přispěly k jeho 
prosperitě. V současnosti je právě tato 
orientace jedním z důvodů, proč Česká 
zbrojovka a.s. prochází nejúspěšnějším 
obdobím své dlouhé historie. 

Chtěl bych poděkovat vám všem, 
kteří jste svou důvěru vložili do zbraní 
značky CZ. Vážíme si toho a je to ta 
největší odměna pro celý náš tým – 
ale také závazek pro naši další práci. 
Všem nám, kteří pracujeme v České 
zbrojovce, je ctí, že ať už naše výrobky 
používáte pro sport, lov, obranu, plnění 
služebních povinností, nebo třeba jen 
pro zábavné pěstování střeleckých 
dovedností, děje se tak díky odkazu 
našich předků, jejichž myšlenky dnes 
mají stejně velkou váhu jako před sto 
lety – ne-li dokonce větší!

Ing. Lubomír Kovařík, Mba
Prezident a předseda představenstva
Česká zbrojovka a.s.

vážení
a příznivci

zákazníci
značky cz, 



kulovnice
Ať už hledáte dlouhou palnou zbraň 
pro lov, sport, výcvik či prostě jen 
střeleckou zábavu, v široké nabídce 
České zbrojovky a.s. si vyberete. Tyto 
produkty představují jeden z tradičních 
pilířů úspěchu firmy, která jejich 
výrobě věnuje maximální péči 
a neustále přichází s inovacemi 
i novými modely. Současné portfolio 
České zbrojovky a.s. díky tomu 
zahrnuje mimořádně populární, 
spolehlivé a vysoce přesné opakovací 
kulovnice kategorií Lite, Medium 
a Magnum. Všechny kulovnice CZ se 
mohou pyšnit za studena kovanou 
plovoucí hlavní, lůžkem z jednoho 
kusu kvalitní oceli a atraktivními, 
ergonomicky propracovanými pažbami 
z klasických i moderních materiálů. 
Česká zbrojovka zkrátka myslí 
na potřeby všech zákazníků z řad 
loveckých a sportovních střelců.
K hlavním novinkám pro rok 2018 patří 
model CZ 527 VARMINT MTR, u něhož 
se osvědčený závěr typu „mini Mauser“ 
snoubí s účinnou ráží 6,5 Grendel 

a vysoce moderní pažbou, umožňující 
lovecké i sportovní použití. Sama řada 
CZ 527 prošla faceliftovou úpravou, 
která po všech stránkách zvyšuje 
užitnou hodnotu těchto populárních 
zbraní. 
Pro příznivce moderních materiálů 
je tu nový model CZ 527 CARBINE 
SYNTHETIC s polymerovou pažbou 
s komfortní povrchovou úpravou 
soft-touch nebo esteticky propracovaná 
rodina NIGHT SKY EDITION, do níž 
vedle kulovnic CZ 527 a CZ 557 patří 
i malorážka CZ 455.
V kategorii Medium Česká zbrojovka 
modelem CZ 557 LUX II. vyslyšela 
hlasy zákazníků preferujících 
tradiční konstrukční řešení – tato 
elegantní kulovnice, která se dodává 
ve schránkovém i zásobníkovém 
provedení, je proto opatřena 
jednospoušťovým napínáčkem, hlavní 
dlouhou 610 mm a pojistkou, jež při 
zajištění blokuje závěr. Novinkou je 
rovněž zásobníkové provedení modelu 
CZ 557 LUX a model CZ 557 LUX SA se 
zkráceným pouzdrem závěru (lůžkem) 
a závěrem.

tradice a originalita. špiČková kvalita a cenová přístupnost.

široká a neustále doplŇovaná nabídka. to jsou jen některé z předností

dlouhých palných zbraní České zbrojovky a.s.
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Už britský poválečný výzkum účinnosti 
a možností různých nominálních 
ráží došel k závěru, že ideální ráže 
náboje střední balistické výkonnosti 
je kolem 6,5 mm. Ideál se ovšem stal 
skutečností až v roce 2004, když Bill 
Alexander a Arne Brennan představili 
světu nový náboj 6,5 Grendel. Ten 
částečně vycházel z nábojnice 
7,62x39 mm, zaškrcené a upravené 
tak, aby se výsledný náboj vešel do 
zásobníku pro pušky M16.
Náboj 6,5 Grendel má vynikající vnitřní 
balistiku a jeho skvělé, balisticky 
účinné střely (typicky kolem 8 gramů) 
opouštějí ústí rychlostí přes 800 m.s-1. 
Na ústí hlavně tedy mají energii cca 
2 500 J. Tvůrce neomezovala válka ani 
plné sklady, mohli poslechnout fyziku 
a udělat náboj středního balistického 
výkonu pořádně.
Lehká kulovnice CZ 527 není žádná 
novinka, Česká zbrojovka ji ale 
průběžně modernizuje a rozšiřuje 
nabídku ráží podle aktuálních trendů. 
Teď tedy došlo i na perspektivní 
náboj 6,5 Grendel, čímž se početným 
příznivcům této miniaturní mauserovky 
otevřely nové možnosti.

Model CZ 527 MTR (Match Target 
Rifle) v ráži 6,5 Grendel stojí na pomezí 
sportovní a lovecké zbraně. Lze s ním 
lovit škodnou, malou a středně velkou 
spárkatou zvěř, avšak také uspokojovat 
sportovní ambice. Za studena kovaná 
hlaveň dlouhá 650 mm dokáže plně 
využít potenciál zdařilého náboje. 
Se svými 20 mm průměru na ústí je 
dostatečně tuhá, aby byla opravdu 
přesná. Přitom se puška dá pohodlně 
nosit do honitby.

Pažba z tureckého ořechu je spíš 
sportovního než loveckého typu, ale 
ani v jejím případě není žádný problém 
s nošením na rameni při lovecké 
výpravě. Úchopové plochy jsou opatřeny 
promyšleně designovaným zdrsněním, 
vhodným pro všechny použitelné 
střelecké polohy. Ergonomie pažby 
vám usnadní dálkovou střelbu. 55 mm 
široké předpažbí s plochým spodkem 
bude stabilní na ráhnu posedu i na 
střeleckém vaku na střelnici. Přímá 
spodní linie pažby dovoluje jemné 
dorovnávání zamíření zadním vakem, 
pokud ho máte k dispozici. Hodně 
kolmá pistolová rukojeť pevně usadí 
gumovou botku do ramene. Snímatelná 
poutka umožňují použití střeleckého 
i nosného řemenu. Pažba je pravoruká, 
a pokud si ji budete chtít upravit na 
míru, její napuštění olejem vám umožní 
snadné obnovení povrchu.
O hladký a čistý odpal se stará zdařilý 
stavitelný spoušťový mechanismus 
převzatý z kulovnice CZ 557. Zásobník 
na pět nábojů umožňuje vysokou 
praktickou rychlost střelby.
K výhodám náboje 6,5 Grendel patří, 
že „dosáhne“ dál a zasáhne účinněji 
než ráže 222 Remington nebo 
223 Remington. Jeho účinný dostřel 
přesahuje 300 metrů. Pokud ovšem 

k u l o V n i c e
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z nějakého důvodu chcete, můžete mít 
CZ 527 MTR také v obou tradičních 
„remingtonech“. Ve všech třech 
rážích je to velice atraktivní lehká 
kulovnice, kterou nepochybně uvítají 
všichni milovníci nadčasové koncepce 
univerzální malé mauserovky.

jsou chvíle, kdy klasický puškový náboj je moc, ale pistolový málo. 

myslivec takový kompromisní náboj potřebuje mimo hlavní sezónu k odstřelu škodné, 

sportovec pořád. oba chtějí přesnost, velký úČinný dostřel, chtějí lehký náboj 

i lehkou zbraŇ, která se však bude příjemně chovat při výstřelu. to vede k volbě nábojů 

tzv. středního balistického výkonu. v této kategorii jsou asi nejrozšířenější ráže 

7,62x39 nebo 5,56x45, ale ani jedna není ideální.

cz 527
varmint

mtr



k u l o V n i c e

CZ 527 
VARMINT MTR

      Extra 

hEavy 
   barrEl

gumoVá botka 1“

terčoVé zaústění 
hlaVně se záVitem m18x1

celokoVoVý zásobník 
na 5 nábojů

za studena koVaná zesílená 
hlaVeŇ dlouhá 650 mm

maximálně spolehliVý
systém mini mauser

spoušťoVý 
mechanismus 
s možností 
nastaVení délky 
chodu spouště 
a jejího odporu 
V rozmezí 10 
až 22 nergonomická 

pistoloVá rukojeť

pažba z tureckého ořechu 
s poVrchoVou úpraVou olejoVáním

nakloněná pažba pro nastaVoVání 
Výšky zbraně na zadním bagu

 

.222 reM. (1:14) 5  .223 reM. (1:9) 5  6,5 grendeL (1:8) 5

model s přízviskem match target rifle nabízí vše, co střelec vyžaduje 
od vysoce přesné a výkonné lehké moderní kulovnice. díky osvědčenému 
systému cz 527 se zbraň pohodlně, spolehlivě a rychle ovládá. u spouště 
je možné nastavit délku chodu a odpor regulovat v rozmezí 10–22 n. 
na vysoké přesnosti se zásadním způsobem podílí za studena kovaná 
silnostěnná hlaveň, která je dlouhá 650 mm a na terčovém zaústění 
vybavená závitem pro montáž příslušenství. ergonomicky přívětivá pažba 
z ořechového dřeva s povrchovou úpravou olejováním je vhodná pro 
sportovní i lovecké použití. Všem skupinám uživatelů pak otvírají nové 
možnosti vynikající balistické vlastnosti náboje 6,5 mm grendel.

CZ 527 VARMINT

CZ 527 thumbhole

se sportovními verzemi tohoto modelu zvítězili střelci reprezentace čr v lovecké kombinované 
střelbě (Fitasc) na mistrovství evropy 2012 v estonsku a mistrovství evropy 2013 v maďarsku.

.223 reM. (1:9) 5  

moderni kulovnice s atraktivni ergonomickou pažbou typu thumbhole
z vrstveného dřeva. ústí hlavně je opatřeno závitem m15x1. 

.222 reM. (1:14) 5  .223 reM. (1:9) 5  .17 hornet (1:9) 5

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 527 varMInt Mtr ořech olejoVaná ne 350 zásobník staVitelná – 1130 650 4 koVaná

Cz 527 varMInt ořech lakoVaná ne 355 zásobník sst – 1085 650 3,3 koVaná

Cz 527 thuMbhoLe VrstVené dřeVo lakoVaná ano 355 zásobník sst – 1062 610 3,6 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        1 0 - 1 1



gumoVá botka široká 1“

celokoVoVý zásobník 
na 5 nábojů

za studena koVaná hlaVeŇ 
dlouhá 470 mm

muška zVýrazněná sVětloVodným 
Vláknem pro spolehliVou 
střelbu V šeru

stranoVě 
staVitelné hledí

Francouzský 
napínáček

polymeroVá pažba s poVrchoVou 
úpraVou soFt-touch pro lepší úchop

k u l o V n i c e

CZ 527 CARbINe 
syNTheTIC
lehká a odolná zbraŇ pro každodenní použití 
V oblíbených rážích .223 rem. a 7,62x39.

.223 reM. (1:9) 5  7,62x39 (1:9,4) 5

      hard 

 workEr

jednoduchá, lehká, pohotová, přesná, výkonná, spolehlivá, odolná – taková by měla 
být „pracovní“ puška určená pro každodenní pobyt v divoké přírodě, kde má uživateli 
sloužit pro obstarání obživy i pro obranu před predátory, v nejhorším případě včetně těch 
nejnebezpečnějších dvounohých. a právě takový je kompaktní model cz 527 carbine 
synthetic, u něhož česká zbrojovka úspěšně propojila přednosti svého legendárního 
malého mauseru ve výkonných rážích .223 rem. nebo 7,62x39 s moderně tvarovanou 
polymerovou pažbou s komfortní povrchovou úpravou soft-touch. tato kulovnice, která se 
nezalekne ani těch nejdrsnějších klimatických podmínek, je vybavena mechanickými mířidly 
v podobě stranově stavitelného hledí a výškově stavitelné mušky zvýrazněné červeným 
světlovodným vláknem.

CZ 527 syNTheTIC

CZ 527 CARbINe

CZ 527 suppRessoR ReAdy 

zbraň vhodná pro lov v extrémních klimatických podmínkách. k vysokému komfortu střelby přispívá
polymerová pažba typu american a kovový zásobník na 3 náboje, který nevystupuje nad povrch pažby. 
Všechny pažby synthetic jsou doplněny povrchovou úpravou soft-touch pro přívětivější úchop.    

.223 reM. (1:9) 3   

kompaktní a lehká, současně však velmi výkonná lovecká zbraň, ideální 
pro pohotovou střelbu na kratší a střední vzdálenosti.

.223 reM. (1:9) 5  7,62x39 (1:9,4) 5

nejkratší model rodiny cz 527 se 16palcovou hlavní opatřenou
na ústí závitem 5/8x24 pro montáž tlumiče hluku výstřelu.

.300 aaC (1:7) 5  7,62x39 (1:9,4) 5

maximálně spolehliVý
systém mini mauser

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 527 CarbIne synthetIC polymer soFt-touch ne 355 zásobník sst staVitelná 950 470 2,7 koVaná

Cz 527 synthetIC polymer soFt-touch ne 355 zásobník sst – 1025 555 2,6 koVaná

Cz 527 CarbIne ořech olejoVaná ne 355 zásobník sst staVitelná 950 470 2,7 koVaná

Cz 527 suppressor ready polymer soFt-touch ne 355 zásobník sst – 880 410 2,5 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        1 2 - 1 3



gumoVá botka široká 1“

za studena koVaná
hlaVeŇ dlouhá 520 mm

muška zVýrazněná 
sVětloVodným Vláknem
pro spolehliVou 
střelbu V šeru

stranoVě 
staVitelné hledí

maximálně spolehliVý
systém mini mauser

Francouzský 
napínáček

pažba z tureckého
orechu s poVrchoVou úpraVou 
olejoVáním a s lícnicí

k u l o V n i c e

CZ 527 Fs 
Vysoce elegantní proVedení s ořechoVou pažbou protaženou 
k ústí hlaVně a opatřenou lícnicí.

.223 reM. (1:9) 5      .22 hornet (1:16) 5

     EuropEan 

tradition

celopažbené kulovnice, pro něž je charakteristické předpažbí sahající až k ústí hlavně, jsou 
tradiční evropské lovecké zbraně. díky svým kompaktním rozměrům a dobře chráněné hlavni 
se skvěle hodí pro lov v těžkém terénu a své přednosti prokazují i při manipulaci v omezeném 
prostoru, jako je uzavřený posed. model cz 527 Fs je opatřen pažbou z kvalitního tureckého 
ořechu s lícnicí, laserem zdrsněnými úchopovými plochami a elegantním černým nosem. 
povrchová úprava olejováním zdůrazňuje kresbu dřeva a umožňuje snadnou opravu odřenin 
či potlučení. je jen na vás, zda své zbrani dopřejete trochu lovecké patiny, anebo ji budete 
neustále udržovat v prvotřídním stavu.

CZ 527 VARMINT lAMINATed

CZ 527 exClusIVe eboNy edITIoN

Varianta se silnostěnnou hlavní dlouhou 610 mm a s moderně 
tvarovanou pažbou ze šedočerně laminovaného dřeva.

.223 reM. (1:9) 5  

elegantní model s leskle černěnou šroubovitou hlavní, kroužkovaným závěrem
a ergonomicky přivětivou ořechovou pažbou s prvky z ebenu.

.223 reM. (1:9) 3  .222 reM. (1:14) 5

celokoVoVý zásobník 
na 5 nábojů

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 527 Fs ořech olejoVaná ano 355 zásobník sst staVitelná 977 520 2,7 koVaná

Cz 527 varMInt LaMInated VrstVené dřeVo lakoVaná ano 355 zásobník sst – 1062 610 3,6 koVaná

Cz 527 exCLusIve ebony edItIon ořech olejoVaná ano 355 zásobník sst – 1025 555 2,7 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        1 4 - 1 5



za studena koVaná hlaVeŇ 
dlouhá 600 mm 

snížená klika pro použití 
puškohledu s proměnným zVětšením 
(platí pro Všechny modely cz 527)

pažba z tureckého 
ořechu s lícnicí 
na praVé straně

Francouzský 
napínáček

celokoVoVý 
zásobník na 5 nábojů

k u l o V n i c e

CZ 527 lux lh 
model umožŇující leVorukým užiVatelům naplno Využít 
Všechny přednosti oblíbeného modelu cz 527.

.223 reM. (1:9) 5

   optimizEd

for succEss

kulovnice cz 527 lux lh je zjednodušeně řečeno zrcadlově obrácená verze jedné 
ze základních variant této úspěšné modelové řady. cílem bylo nabídnout střelcům 
s dominantní levou rukou veškerý komfort pravorukého provedení. s tím koresponduje 
jak doleva orientovaná klika závěru, tak umístění veškerých dalších ovládacích prvků 
a v neposlední řadě vytahovače. další obdobně koncipovanou levorukou zbraní této 
řady je model cz 527 american lh bez lícnice a mechanických mířidel. 

CZ 527 lux

CZ 527 AMeRICAN

tento elegantní model v tradičním evropském stylu má klasicky tvarovanou pažbu
z výběrového tureckého ořechu opatřenou lícnicí a mechanická mířidla.

.22 hornet (1:16) 5  .222 reM. (1:14) 5  .223 reM. (1:9) 5  

tento model má pažbu klasického amerického stylu, těžší kovanou hlaveň a jednospoušť 
s napínáčkem. na ústí hlavně je speciální vybrání používané u zbraní pro terčovou střelbu. 
lehká kulovnice cz 527 american je dodávána s 1” montáží pro zaměřovací dalekohled.

.22 hornet (1:16) 5             7,62x39 (1:16) 5   

.223 reM. (1:9) 5             6,5 grendeL (1:8) 5

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 527 Lux Lh ořech olejoVaná ano 360 zásobník sst staVitelná 1077 600 2,8 koVaná

Cz 527 Lux ořech olejoVaná ano 360 zásobník sst staVitelná 1077 600 2,8 koVaná

Cz 527 aMerICan ořech lakoVaná ne 355 zásobník sst – 1025 555 2,7 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        1 6 - 1 7



k u l o V n i c e

    piEcE of 

      night sky 

in your hands

CZ 455 NIghT sky edITIoN

CZ 557 NIghT sky edITIoN

CZ 527 NIghT 
sky edITIoN

našrouboVaný 
kompenzátor

mimořádně přesná, 
za studena koVaná hlaVeŇ

ústí hlaVně se záVitem m14x1

Francouzský 
napínáček

odolná a bezúdržboVá polymeroVá 
pažba se soFt-touch poVrchem

z populární kategorie lite byla do této jedinečné řady zařazena kuloVnice 
cz 527 V osVědčené ráži .223 rem. pro Variantu cz 527 night sky edition je typický 
stříbrně zabarVený jazýček spouště a kompenzátor montoVaný na ústí 
za studena koVané hlaVně, která postrádá mechanická mířidla. 

.223 reM. (1:9) 5

díky speciální řadě night sky edition můžete okusit, jaké to je mít ve svých rukou 
kousek hvězdného nebe. pohled na něj už dávno není samozřejmostí – a unikátní jsou 
i kulovnice a malorážky cz v této originální konfiguraci. 
jednotícím rysem speciální řady night sky edition je pohodlná a odolná polymerová 
pažba s působivým zabarvením připomínajícím noční oblohu plnou hvězd.

aby jedinečná řada night sky edition byla opravdu ucelená, chybět v ní nesmí malorážka 
cz 455 v klasické ráži .22 lr. s originální polymerovou pažbou se soft-touch povrchem krásně 
kontrastuje nerezový jazýček spouště. Vysoce přesná, za studena kovaná hlaveň bez mířidel 
má na ústí kompenzátor typický pro tuto sérii. V tomto případě ovšem platí, že díky modularitě 
systému cz 455 je tuto zbraň možno částečně upravit podle preferencí a potřeb uživatele. 

.22 Lr (1:16) 5

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 527 nIght sKy edItIon polymer soFt-touch ne 355 zásobník sst – 1025 555 2,6 koVaná

Cz 455 nIght sKy edItIon polymer soFt-touch ne 350 zásobník adjustable – 980 525 2,4 koVaná

Cz 557 nIght sKy edItIon polymer soFt-touch ne 360 zásobník adjustable – 1042 520 3,2 koVaná

Cz 557 nIght sKy edItIon polymer soFt-touch ne 360 schránka adjustable – 1042 520 3,2 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        1 8 - 1 9

z kategorie medium byla do speciální řady night sky editon vybrána kulovnice cz 557 ve výkonných 
rážích .380 Win (odnímatelný zásobník na 4 náboje) a .30-06 sprg (nábojová schránka na 5 nábojů). 
originálně zabarvená polymerová pažba je ošetřena soft-touch povrchovou úpravou, na ústí za 
studena kované hlavně bez mechanických mířidel se standardně montuje válcový kompenzátor.
     

zásobník

.308 WIn. (1:10) 4  

schránka

30-06 sprg (1:10) 5



I v konstrukci loveckých kulových 
zbraní můžeme pozorovat různé trendy. 
Dnešní myslivci kupříkladu preferují 
buď bavorskou, nebo americkou pažbu. 
Upadá zájem o napínáčky spouště; 
žádána je bodová spoušť s lehkým 
odporem. Evropští myslivci se nechtějí 
vzdát mechanických mířidel, ačkoliv 
většina zbytku světa na ně dnes už 
rezignovala. Zkracují se délky hlavní. 
Celkově platí, že i když to tak na první 
pohled nemusí být vždycky jednoznačně 
patrné, je lovecká opakovací kulovnice 
jiná zbraň, než byla před řekněme 
50 roky. Můžeme se dohadovat, jak 
dalece jsou všechny tyto trendy dobré 
a správné; každopádně takový je hlas 
trhu.
Česká zbrojovka Uherský Brod si 
už dávno získala pověst předního 
světového výrobce loveckých 
opakovacích kulovnic. Její modely 
tradičně vynikají přesností, spolehlivostí 
a trvanlivostí. Kulovnice CZ mají za 
sebou několik generačních obměn, 

Lovec, zejména evropský, je poměrně 
konzervativní tvor. Není výjimkou, že po 
celý život loví s jednou zbraní – a když 
už ji mění, činí tak nerad a hledá 
model, který bude mít ovládání co 
nejpodobnější zbrani, se kterou je sžitý. 
Své návyky si totiž lovec pěstuje po 
dlouhá léta, preference a zvyklosti se 
často dědí z otce na syna či dceru.
Tradičnímu lovci bylo v řadě kulovnic 
CZ 557 určeno především provedení 
Lux s pažbou z kvalitního ořechu 
a s tradičními mechanickými mířidly. 
Tento model ovšem nepochybně šel 
a jde s dobou. Proto má precizní, 
hladkou, plně stavitelnou spoušť 
s jednoduchým odporem, je vybaven 
hlavněmi dnes běžné střední délky 
a jeho závěr lze otevřít při zajištění 
i odjištění. Takové uspořádání vyhovuje 
většině soudobých uživatelů.

jenomže většina nejsou všichni.
Česká zbrojovka Uherský Brod si váží 
všech svých zákazníků. Mezi jejími 
zaměstnanci, od vrcholových manažerů 
přes konstruktéry, výrobní dělníky 
a obchodníky až po administrativní 

k u l o V n i c e

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        2 0 - 2 1

Namísto „mainstreamové“ hlavně 
střední délky jsme model Lux II. osadili 
zastudena kovanou hlavní dlouhou 
610 mm, abychom umožnili plně 
využít potenciál každého zrnka prachu 
v náboji. Profily hlavní jsou převzaty 
z důkladně prověřené modelové řady 
CZ 550, která proslula mimořádnou 
přesností.
Válcový odsuvný závěr kulovnice 
CZ 557 Lux II. je při zajištěné zbrani 
zablokován. Varianty ráže 8x57 IS, 
.30-06 Springfield a 7x64 mají 
nábojovou schránku na 5 nábojů, 
verze s kratším systémem v ráži 

lidé jsou v podstatě stádní tvorové. většina z toho, 

co děláme, podléhá nějakým trendům, ať již vycházejí z logiky Činnosti, 

nebo jsou to jen módní výkyvy. lovecké kulovnice nejsou výjimkou.

kterými firma reagovala jednak na 
konstrukční a technologický pokrok 
a jednak na změny preferencí 
zákazníků. Momentálně je vlajkovou 
lodí tohoto segmentu modelová 
řada CZ 557, s níž přišla poměrně 
významná změna: na rozdíl od svých 
předchůdců tato kulovnice používá 
válcový odsuvný závěr Remingtonova 
typu, v zahraničí známější jako push-
-feed, s krátkým příčně odpruženým 
vytahovačem, vyhazovačem neseným 
na čele závěru a se suvným nabíjením. 
Tento systém dnes začíná u zbraní 
tohoto druhu globálně převažovat, 
i když se stále najde dost uživatelů, 
pro které je vrcholem konstrukce 
válcových odsuvných závěrů Mauserova 
koncepce s dlouhým perem vytahovače 
a vyhazovačem v pouzdře závěru. 
Jednoznačné rozhodnutí tohoto sporu 
asi neexistuje.

pracovníky, je mnoho lovců a střelců. 
Díky nim chápeme, jak velký význam 
mají pro lovce jeho uživatelské 
zvyklosti. Chápeme, proč lovec nechce 
při výběru zbraně dělat kompromisy. 
Novou řadou kulovnic CZ 557 Lux II. 
tak vycházíme vstříc těm, kteří si 
dosud z nabídky modelové řady CZ 557 
nedokázali vybrat.
CZ 557 Lux II. je opět kulovnice 
s válcovým odsuvným závěrem typu 
push-feed, pažba je ořechová, na 
hlavni jsou mechanická mířidla. 
Spoušťový mechanismus je však 
vybaven francouzským napínáčkem, 
aktivovaným odtlačením jazýčku 
spouště dopředu (systém SST). Přitom 
jsme zachovali kvalitu a seřiditelnost 
základní spouště a umožnili seřizovat 
i odpor napínáčku.

.308 Winchester má vyjímatelný 
zásobník na 4 náboje s možností 
dokoupit desetiranový.
Výběr lovecké kulovnice je odpovědná 
volba, která zásadně předznamenává 
lovecké vyžití lovce na celý jeho život. Je 
a asi vždy to bude vysoce individuální 
rozhodnutí, zejména dnes, kdy pokrok 
ve výrobních technologiích posunul 
kvalitu sériových zbraní na úroveň, 
v minulosti dosahovanou pouze 
pečlivým puškařským laděním. Tím 
spíš však není při výběru kulovnice 
dobré dělat kompromisy. Ty jsou díky 
novým modelům CZ 557 Lux II. ze hry 
a volba je teď opravdu jen na vás.

cz 557
luX ii.



za studena koVaná hlaVeŇ
dlouhá 610 mm

blokace kliky při 
zajištěné pojistce

Francouzský 
napínáček

k u l o V n i c e

CZ 557 lux II. 
noVá Verze populárního modelu určená pro přízniVce 
tradičních konstrukčních přístupů.  

schránka

7x64 (1:8,6) 5  8x57 Is (1:9,4) 5  .30-06 spr. (1:10) 5

zásobník

.308 WIn. (1:10) 4

    huntEr´s

     choicE

modelem cz 557 lux ii. vychází česká zbrojovka a.s. vstříc zákazníkům, kteří dosud 
byli zvyklí na tradiční pojetí loveckých kulovnic a přechod na základní verze vysoce moderní 
řady cz 557 by od nich vyžadoval velké změny uživatelských zvyklostí. tato varianta provedení 
lux s charakteristickou pažbou z kvalitního ořechového dřeva s lícnicí je proto opatřena 
za studena kovanou hlavní dlouhou 610 mm, jednospoušťovým francouzským napínáčkem 
(sst) a pojistkou, která v zajištěné poloze blokuje pohyb závěru. cz 557 lux ii. se dodává 
ve schránkovém i zásobníkovém provedení.

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 557 Lux II. ořech olejoVaná ano 370 schránka sst staVitelná 1160 610 3,4 koVaná

Cz 557 Lux II. ořech olejoVaná ano 370 zásobník sst staVitelná 1120 610 3,4 koVaná

Cz 557 Lux ořech olejoVaná ano 370 schránka staVitelná staVitelná 1070 520 3,3 koVaná

Cz 557 Lux sa ořech olejoVaná ano 370 zásobník staVitelná staVitelná 1040 520 3,1 koVaná

Cz 557 Lux sa ořech olejoVaná ano 370 schránka staVitelná staVitelná 1040 520 3,1 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        2 2 - 2 3

CZ 557 lux

CZ 557 lux sA

luxusní model s pažbou z kvalitního ořechového dřeva vybavenou lícnicí 
a ergonomicky přívětivou pistolovou rukojetí.   

 6,5x55 se (1:8,6) 5  7x64 (1:8,6) 5  
8x57 Is (1:9,4) 5  .30-06 spr. (1:10) 5

model lux s kratším lůžkem a závěrem pro rychlejší přebíjení.
tato verze je dostupná ve schránkovém i zásobníkovém provedení.

schránka

 .243 WIn. (1:10) 5  .308 WIn. (1:10) 5

zásobník

 .243 WIn. (1:10) 4  .308 WIn. (1:10) 4



gumoVá 1“ botka
pro zmírnění zpětného rázu

terčoVé zaústění hlaVně 
se záVitem m18x1

koVoVý odnímatelný 
zásobník na 10 nábojů 
do délky 73 mm

za studena koVaná 
hlaVen dlouhá 20“ 

snížená lišta WeaVer
našrouboVaná na lůžku
s možností Výměny za lištu
se sklonem 25 moa

spoušťoVý mechanismus 
s možností nastaVení 
délky chodu a odporu 
V rozmezí 10 až 22 n

polymeroVá pažba zesílená 30 % skelných Vláken 
a s poVrchoVou úpraVou soFt-touch pro komFortní úchop

k u l o V n i c e

CZ 557 VARMINT
syNTheTIC 
VíceúčeloVá, Vysoce přesná kuloVnice se zesílenou 
symetrickou polymeroVou pažbou s komFortním poVrchem 
soFt-touch, staVitelnou lícnicí a montážním rohraním 
pro pohotoVé uchycení zaměřoVacího dalekohledu.

zásobník

.308 WIn. (1:10) 10   .243 WIn. (1:10) 10   

    adjustablE 

for succEss

CZ 557 pRedAToR

CZ 557 syNTheTIC

CZ 557 VARMINT

tvar pažby s barevným motivem real tree vychází z ergonomické pažby modelu cz 557 synthetic. 
povrch pažby je ošetřen  technologií soft-touch, která zajišťuje příjemný a jistý úchop zbraně. hlaveň 
má na ústí závit m14x1 s krytkou lícující s povrchem hlavně. od roku 2018 je v nabídce rovněž 
provedení s pažbou opatřenou stavitelnou lícnicí a s kompenzátorem.  

6,5x55 se (1:8,6) 5  .308 WIn. (1:10) 5  .30-06 spr. (1:10) 5

cz 557 synthetic a cz 557 synthetic s jsou modely s ergonomicky univerzálními plastovými 
pažbami se soft-touch povrchem, které se liší použitím nebo absencí mechanických mířidel. 
unikátní pažba, vytvořená speciálně pro tyto zbraně, je osazena originálně řešenými rybinami, 
vyšším hřbetem, silnou botkou a rozšířeným předpažbím. cz 557 synthetic je ideální model pro 
moderní uživatele vyžadující výkonnou, cenově dostupnou a vůči vlivům počasí odolnou pušku. 

.308 WIn. (1:10) 5  .30-06 spr. (1:10) 5

Výkonná a vysoce přesná kulovnice, díky ergonomicky propracované pažbě z výběrového ořechového
dřeva vhodná pro terčovou střelbu i pro lov. lišta Weaver našroubovaná na temeni lůžka umožňuje
snadnou montáž zaměřovacího dalekohledu.

zásobník

  .308 WIn. (1:10) 10   .243 WIn. (1:10) 10   

Výměnná kulička 
kliky záVěru na záVitu 

po skvělém přijetí modelu cz 557 Varmint přichází česká zbrojovka a.s. s dalším vysoce přesným 
terčovým a loveckým speciálem. skvělé vlastnosti systému Varmint se zde snoubí s přednostmi moderní 
polymerové pažby zesílené skelnými vlákny a opatřené přívětivou povrchovou úpravou soft-touch. 
k dosažení špičkových střeleckých výkonů přispívá oboustranná stavitelná lícnice. V základní konfiguraci je 
model cz 557 Varmint synthetic opatřen sníženou montážní lištou Weaver a odnímatelným zásobníkem 
s působivou kapacitou 10 nábojů. spoušť má stavitelnou délku chodu a odpor regulovatelný v rozmezí 10 
až 22 n. ovládání si může uživatel částečně ergonomicky upravit díky vyměnitelné kuličce kliky závěru.

VýškoVě staVitelná 
lícnice

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 557 varMInt synthetIC polymer soFt-touch staVitelná 360 zásobník staVitelná – 1030 520 4 koVaná

Cz 557 predator polymer soFt-touch staVitelná 360 schránka staVitelná – 1042 520 3,2 koVaná

Cz 557 synthetIC polymer soFt-touch ne 360 schránka staVitelná – 1042 520 3,2 koVaná

Cz 557 synthetIC s polymer soFt-touch ne 360 schránka staVitelná staVitelná 1042 520 3,2 koVaná

Cz 557 varMInt ořech olejoVaná ne 370 zásobník staVitelná – 1170 650 5 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        2 4 - 2 5



0,5“ široká gumoVá botka 
pro redukci zpětného rázu

tradiční 
schránkoVé 
proVedení

muška zVýrazněná 
sVětloVodným Vláknem

ergonomicky tVaroVaná 
pistoloVá rukojeť 
pro pohodlný úchop

spoušťoVý mechanismus 
s možností nastaVení 
délky chodu a odporu 
V rozmezí 10 až 22 n

za studena koVaná hlaVeŇ
stranoVě 
staVitelné hledí

k u l o V n i c e

CZ 557 Fs
elegantní celopažbený model nejen pro VyznaVače 
eVropských mysliVeckých tradic. 

 8x57 Is (1:9,4) 5  .308 WIn. (1:10) 5  .30-06 spr. (1:10) 5  

     EuropEan 

tradition

nabídka kulovnic cz 557 by se nemohla nazývat ucelenou, pokud by v ní chybělo tradiční 
celopažbenné provedení, které se stále těší velké oblibě zejména mezi evropskými myslivci 
a lovci. základní tvar pažby modelu cz 557 Fs vychází ze zdařilého designu pažby cz 557 
lux. předpažbí je prodlouženo až k ústí hlavně a zakončeno kovovým nosem. pro pohodlné 
zalícení je hlaviště opatřeno lícnicí. Výsledkem ke krásná lovecká zbraň, u níž je hlaveň 
chráněna po celé své délce.

CZ 557 RANge RIFle

CZ 557 AMeRICAN lh

univerzální výkonná kulovnice kompaktních rozměrů, vybavená velkokapacitním
zásobníkem a určená zejména pro každodenní použití v rukou profesionálních lovců. 

zásobník

  .308 WIn. (1:10) 10

populární model cz 557 american plně uzpůsobený pro levoruké uživatele.

zásobník

.308 WIn. (1:10) 4

schránka

 .30-06 spr. (1:10) 5

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 557 Fs ořech olejoVaná ano 370 schránka staVitelná staVitelná 1063 520 3,3 koVaná

Cz 557 range rIFLe buk lakoVaná ne 360 zásobník staVitelná staVitelná 1030 520 3,3 koVaná

Cz 557 aMerICan Lh ořech olejoVaná ano 355 zásobník staVitelná – 1115 610 3,3 koVaná

Cz 557 aMerICan Lh ořech olejoVaná ano 355 schránka staVitelná – 1155 610 3,3 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        2 6 - 2 7

ořechoVá pažba s poVrchoVou 
úpraVou olejoVáním a lícnicí



1“ gumoVá botka pro 
ztlumení zpětného rázu

ztužoVací šrouby 
pro zpeVnění pažby

za studena koVaná hlaVeŇ 
dlouhá 635 mm

ořechoVá pažba 
s lícnicí

tradiční 
mauser systém

Francouzský 
napínáček

saFari
plátkoVé hledí

k u l o V n i c e

CZ 550 MAgNuM lux
legendární zbraŇ V legendárních rážích. 

.375 h&h Mag. (1:12) 5  458 WIn. Mag. (1:14) 4

think 
  big

CZ 550 MAgNuM sTANdARd
Varianta modelu cz 550 magnum se symetrickou ořechovou pažbou bez lícnice.

.375 h&h Mag. (1:12) 5  .458 WIn. Mag. (1:14) 4

lov těžké a vitální zvěře vyžaduje zbraň, na kterou se můžete stoprocentně spolehnout. 
proto se tak velké oblibě už dlouhá desetiletí těší výkonné opakovací lovecké kulovnice české 
zbrojovky a.s. skutečnou klasikou na tomto poli je modelová řada cz 550 magnum, 
pro kterou je charakteristický klasický, nikdy neselhávající závěr typu mauser 98. provedení 
cz 550 magnum lux je vybaveno elegantní pažbou z kvalitního ořechu se zešikmeným 
hřbetem a lícnicí pro rychlé a pohodlné zamíření. 

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 550 MagnuM Lux ořech lakoVaná ano 370 schránka sst klapkoVá 1180 635 4.2 koVaná

Cz 550 standard ořech lakoVaná ne 370 schránka sst klapkoVá 1180 635 4.2 koVaná
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smoo
th

oper
ation

!

matné proVedení 
systému i hlaVně

high-tech antikorozní 
poVrchoVá úpraVa dlc exklusiVní olejoVaná 

ořechoVá pažba 
s ebenoVými prVky 

klapkoVé hledí

jednospoušť

tichý chod Všech 
oVládacích prVků

360° rybina

glass bedding

matné
   provEdEní

vysocE lEsklé

   provEdEní

    bEauty 

with pErfEction
k u l o V n i c e

CZ 550 sAFARI
ClAssICs II.
noVá generace Výkonných a spolehliVých kuloVnic saFari classics 
pro náročný loV Velké zVěře kombinuje znalosti a zkušenosti značky cz 
s beneFitem indiViduálního ručního zpracoVání.  

.404 jeFerry (1:16,5) 5  .416 rIgby (1:16,5) 4

.375 h&h Mag. (1:12) 5  .458 Lott (1:14) 4

chod záVěru 
s minimálními Vůlemi 
díky ručnímu 
lícoVání

CZ 550 sAFARI ClAssICs II.
lesklé provedení kulovnic cz 550 saFari classics ii. je určeno pro zákazníky, kteří chtějí 
zdůraznit exkluzivitu své zbraně. povrch systému je chráněn lesklou dlc antikorozní vrstvou, 
prémiová ořechová pažba s ebenovými prvky je ošetřena politurou.

.404 jeFerry (1:16,5) 5  .416 rIgby (1:16,5) 4  
.375 h&h Mag. (1:12) 5  .458 Lott (1:14) 4

V pažbě zabudoVaný kickstopper 
pro zmírnění zpětného rázu 

zbraně saFari classics ii. jsou určeny náročným uživatelům, kteří ocení vysoce kvalitní ruční 
zpracování, hi-tech povrchovou antikorozní úpravu, precizní uložení systému v prémiové pažbě 
z tureckého ořechu, integrovaný kickstopper pro tlumení zpětného nárazu v tele pažby a jedinečný 
design, jenž je výsledkem spojení dlouholetých zkušeností značky cz a individuálního přístupu 
k těmto výjimečným modelům pro výjimečné zákazníky. pro matné provedení je charakteristická 
matná povrchová úprava systému, tvořená extrémně odolnou a trvanlivou vrstvou dlc (diamond 
like carbon), a dále olejování pažby, které podtrhuje krásnou kresbu prvotřídního ořechového 
přířezu. na úchopových plochách je pažba zdrsněna 360° rybinou. díky ručnímu lícování jsou 
v chodu závěru minimální vůle.

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

.404 jeFerry (1:16,5) ořech ++ olej/politura ano 355 schránka jednospoušť klapkoVá 1150 610 4,1–4,5 protlačoVaná

.416 rIgby (1:16,5) ořech ++ olej/politura ano 355 schránka jednospoušť klapkoVá 1175 635 4,1–4,5 koVaná

.375 h&h. Mag. (1:12) ořech ++ olej/politura ano 355 schránka jednospoušť klapkoVá 1175 635 4,1–4,5 koVaná

.458 Lott (1:14) ořech ++ olej/politura ano 355 schránka jednospoušť klapkoVá 1175 635 4,1–4,5 koVaná
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1“ široká botka ze 
100% přírodního kaučuku



Vynikající 
přesnost

horní hlaVeŇ je osazena 
sVětloVodnou muškou 
a průhledoVým hledím

jednospoušť
prVní Výstřel  
-  spodní hlaVeŇ

termostabilní 
hlaVŇoVý sVazek

seřiditelný 
soustřel hlaVní

1070-9020
lišta WeaVer brno combo

1070-9010 
montáž brno combo jednodílná; 1“ mm

1070-9011 
montáž brno combo jednodílná; 30 mm

k o z l i c e

bRNo expRess
ultimatiVní kuloVá kozlice slaVné značky zbrojoVka brno, 
konstrukčně Vycházející z úspěšného modelu brno combo 
a předstaVující ideální naháŇkoVý speciál. 

8x57 jrs (1:9)   9,3x74 r (1:14)  .30r bLaser (1:10)

    lightwEight 

ExpEriEncE

bRNo CoMbo
elegantní kulobroková kozlice vynikající nízkou stavební výškou baskule a vybavená automatickou 
pojistkou, praktickým průhledovým hledím, stavitelnou světlovodnou muškou, francouzským 
napínáčkem pro střelbu kulovou hlavní či pažbou z výběrového tureckého ořechu. hlavňový svazek je 
možná nahradit kulovými hlavněmi modelu brno express.     

12/.308 WIn. (1:12)  12/.30-06 spr. (1:10)  12/8x57 jrs (1:9,4)  12/9,3x74 r (1:14,2) 

možnost osazení 
montáží pro zaměřoVací 
dalekohled nebo 
WeaVer lištou

kulová kozlice brno express si zachovává vlastnosti kulobroku combo v čele s nízkou 
hmotností, termostabilním hlavňovým svazkem a vynikající přesností. klíčovou novinkou 
je jednospoušť, díky které stačí pro druhý výstřel jen znovu stisknout spoušť a střelec neztrácí 
cenný čas přehmatáváním na druhý jazýček spouště. horní hlaveň je osazena světlovodnou 
muškou a průhledovým hledím, zbraň je ale možno také osadit montáží pro puškohled 
nebo Weaver lištou.

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zahrdLení KoMora (MM) spoušť déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

brno express ořech olejoVaná ano 365 – – jednospoušť 980 550 3,3 koVaná

brno CoMbo ořech olejoVaná ano 385 im 76 sst/dVouspoušť 1070 600 2,95 koVaná
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1070-9020 
adaptér na LIštu 

- nízká hmotnost při celoocelové konstrukci – jen 141 g
- stabilní usazení na zbrani zajišťující neměnnou přesnost
- prodloužená lišta – možnost ideálního osazení kolimátoru 
 dle individuálních tělesných dispozic střelce nebo způsobu 
 držení zbraně
- lišta je vyrobena třískovým obráběním z jednoho kusu materiálu
- průhledová drážka – zachovaný průhled na mechanická mířidla 
 na hlavni při namontované liště
- číselný popis drážek – správné polohování při zpětné montáži 
 příslušenství
- výrobce stejný jako výrobce zbraně



k u l o V n i c e

ModeL ráže KapaCIta pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně 
(MM)

déLKa hLavně 
(MM) hMotnost (Kg) KoMpenzátor haveň

Cz 527

Cz 527 varMInt Mtr .222 rem. (1:14), .223 rem. (1:9), 6,5 grendel (1:8) 5, 5, 5 ořech olejoVaná ne 350 zásobník staVitelná – 1130 650 4 ne koVaná

Cz 527 varMInt .223 rem. (1:9) 5 ořech lakoVaná ne 355 zásobník sst – 1085 650 3,3 ne koVaná

Cz 527 thuMbhoLe .222 rem. (1:14), .223 rem. (1:9), .17 hornet (1:9) 5, 5, 5 VrstVené dřeVo lakoVaná ano 355 zásobník sst – 1062 610 3,6 ne koVaná

Cz 527 CarbIne synthetIC .223 rem. (1:9), 7,62x39 (1:9,4) 5, 5 polymer soFt-touch ne 355 zásobník sst staVitelná 950 470 2,7 ne koVaná

Cz 527 synthetIC .223 rem. (1:9) 3 polymer soFt-touch ne 355 zásobník sst – 1025 555 2,6 ano koVaná

Cz 527 CarbIne .223 rem. (1:9), 7,62x39 (1:9,4) 5, 5 ořech olejoVaná ne 355 zásobník sst staVitelná 950 470 2,7 ne koVaná

Cz 527 suppressor ready .300 aac (1:7), 7,62x39 (1:9,4) 5, 5 polymer soFt-touch ne 355 zásobník sst – 880 410 2,5 ne koVaná

Cz 527 Fs .223 rem. (1:9), NEW .22 hornet (1:16) 5, 5 ořech olejoVaná ano 355 zásobník sst staVitelná 977 520 2,7 ne koVaná

Cz 527 varMInt LaMInated .223 rem. (1:9) 5 VrstVené dřeVo lakoVaná ano 355 zásobník sst – 1062 610 3,6 ne koVaná

Cz 527 exCLusIve ebony edItIon .222 rem. (1:14), .223 rem. (1:9) 5, 3 ořech olejoVaná ano 355 zásobník sst – 1025 555 2,7 ne koVaná

Cz 527 Lux Lh .223 rem. (1:9) 5 ořech olejoVaná ano 360 zásobník sst staVitelná 1077 600 2,8 ne koVaná

Cz 527 Lux .222 rem. (1:14), .223 rem. (1:9), .22 hornet (1:16) 5, 5, 5 ořech olejoVaná ano 360 zásobník sst staVitelná 1077 600 2,8 ne koVaná

Cz 527 aMerICan .22 hornet (1:16), NEW 7,62x39 (1:16)
.223 rem. (1:9), NEW 6,5 grendel (1:8)

5, 5
5, 5 ořech lakoVaná ne 355 zásobník sst – 1025 555 2,7 ne koVaná

Cz nIght sKy edItIon

Cz 527 nIght sKy edItIon .223 rem. (1:9) 5 polymer soFt-touch ne 355 zásobník sst – 1025 555 2,6 ano koVaná

Cz 455 nIght sKy edItIon .22 lr (1:16) 5 polymer soFt-touch ne 350 zásobník staVitelná – 980 525 2,4 ne koVaná

Cz 557 nIght sKy edItIon .308 Win. (1:10), 30-06 sprg (1:10) 4, 5 polymer soFt-touch ne 360 zásobník staVitelná – 1042 520 3,2 ano koVaná

Cz 557 nIght sKy edItIon .308 Win. (1:10), 30-06 sprg (1:10) 4, 5 polymer soFt-touch ne 360 schránka staVitelná – 1042 520 3,2 ano koVaná

Cz 557

Cz 557 Lux II. 7x64 (1:8,6), 8x57 is (1:9,4), .30-06 spr. (1:10) 5, 5, 5 ořech olejoVaná ano 370 schránka sst staVitelná 1160 610 3,4 ne koVaná

Cz 557 Lux II. .308 Win. (1:10) 4 ořech olejoVaná ano 370 zásobník sst staVitelná 1120 610 3,4 ne koVaná

Cz 557 Lux 6,5x55 se (1:8,6), 7x64 (1:8,6), 8x57 is (1:9,4),
.30-06 spr. (1:10)

5, 5, 5,
5 ořech olejoVaná ano 370 schránka staVitelná staVitelná 1070 520 3,3 ne koVaná

Cz 557 Lux sa .243 Win. (1:10), .308 Win. (1:10) 4, 4 ořech olejoVaná ano 370 zásobník staVitelná staVitelná 1040 520 3,1 ne koVaná

Cz 557 Lux sa .243 Win. (1:10), .308 Win. (1:10) 5, 5 ořech olejoVaná ano 370 schránka staVitelná staVitelná 1040 520 3,1 ne koVaná

Cz 557 varMInt synthetIC .308 Win. (1:10), .243 Win. (1:10) 10, 10 polymer soFt-touch staVitelná 360 zásobník staVitelná – 1030 520 4 ne koVaná

Cz 557 predator 6,5x55 se (1:8,6), .308 Win. (1:10), .30-06 spr. (1:10) 5, 5, 5 polymer soFt-touch staVitelná 360 schránka staVitelná – 1042 520 3,2 ano koVaná

Cz 557 synthetIC .308 Win. (1:10) , .30-06 spr. (1:10) 5, 5 polymer soFt-touch ne 360 schránka staVitelná – 1042 520 3,2 ano koVaná

Cz 557 synthetIC s .308 Win. (1:10) , .30-06 spr. (1:10) 5, 5 polymer soFt-touch ne 360 schránka staVitelná staVitelná 1042 520 3,2 ne koVaná

Cz 557 varMInt .308 Win. (1:10), .243 Win. (1:10) 10, 10 ořech olejoVaná ne 370 zásobník staVitelná – 1170 650 5 ne koVaná

Cz 557 Fs 8x57 is (1:9,4), .308 Win. (1:10), .30-06 spr. (1:10) 5, 5, 5 ořech olejoVaná ano 370 schránka staVitelná staVitelná 1063 520 3,3 ne koVaná

Cz 557 range rIFLe .308 Win. (1:10) 10 buk lakoVaná ne 360 zásobník staVitelná staVitelná 1030 520 3,3 ne koVaná

Cz 557 aMerICan Lh .308 Win. (1:10) 4 ořech olejoVaná ano 355 zásobník staVitelná – 1115 610 3,3 ne koVaná

Cz 557 aMerICan Lh .30-06 spr. (1:10) 5 ořech olejoVaná ano 355 schránka staVitelná – 1155 610 3,3 ne koVaná
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ModeL ráže KapaCIta pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně 
(MM)

déLKa hLavně 
(MM) hMotnost (Kg) KoMpenzátor haveň

Cz 550

Cz 550 MagnuM Lux .375 h&h mag. (1:12), 458 Win. mag. (1:14) 5, 4 ořech lakoVaná ano 370 schránka sst klapkoVá 1180 635 4,2 ne koVaná

Cz 550 standard .375 h&h mag. (1:12), .375 Win. mag. (1:14) 5, 4 ořech lakoVaná ne 370 schránka sst klapkoVá 1180 635 4,2 ne koVaná

Cz 550 saFarI CLassICs II.

Cz 550 saFarI CLassICs II. .404 jeFerry (01:16,5) 5 ořech ++ olej/politura ano 355 schránka jednospoušť klapkoVá 1150 610 4,1 – 4,5 ne protlačoVaná

Cz 550 saFarI CLassICs II. .416 rigby (01:16,5) 4 ořech ++ olej/politura ano 355 schránka jednospoušť klapkoVá 1175 635 4,1 – 4,5 ne koVaná

Cz 550 saFarI CLassICs II. .375 h&h. mag. (1:12) 5 ořech ++ olej/politura ano 355 schránka jednospoušť klapkoVá 1175 635 4,1 – 4,5 ne koVaná

Cz 550 saFarI CLassICs II. .458 lott (1:14) 4 ořech ++ olej/politura ano 355 schránka jednospoušť klapkoVá 1175 635 4,1 – 4,5 ne koVaná

ModeL ráže pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zahrdLení spoušť KoMora (MM) déLKa zbraně 
(MM)

déLKa hLavně 
(MM) hMotnost (Kg) haveň

brno

brno express 8x57 jrs (1:9), 9,3x74 r (1:14), .30r blaser (1:10) ořech olejoVaná ano 365 – jednospoušť – 980 550 3,3 koVaná

brno CoMbo 12/.308 Win. (1:12), 12/.30-06 spr. (1:10), 12/8x57 jrs 
(1:9,4), 12/9,3x74 r (1:14,2) ořech olejoVaná ano 385 im sst/dVouspoušť 76 1070 600 2,95 koVaná

k u l o V n i c e  /  k o z l i c e
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malorážky
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Ať už hledáte zbraň pro lov, kondiční 
střelbu, výcvik, zábavu či sport, z košaté 
modelové řady CZ 455 si určitě vyberete 
– anebo si ze základních komponent 
postavíte vlastní provedení podle vašich 
potřeb a preferencí! Tyto vynikající 
malorážky s originálním závěrovým 
systémem jsou totiž plnohodnotnou 

zbraňovou stavebnicí s neuvěřitelnou 
škálou variací a jen minimem omezení.
Modularita na úrovni výrobce je typická 
i pro samonabíjecí model CZ 512, který 
je díky tomu v nabídce již ve čtyřech 
různých variantách.

malorážky cz – to je ucelená rodina dlouhých palných zbraní 

na tradiČní i moderní náboje s okrajovým zápalem, která vyniká skvělými

uživatelskými parametry a bezkonkurenČní modularitou.



byla s ohledem na konstrukční 
a technologickou unifikaci zvolena 
jednotná základní délka za studena 
kovaných hlavní 525 mm. Přesnost 
tím ve srovnání s hlavněmi dříve 
základní délky 630 mm nijak 
neutrpěla a s moderním střelivem je 
i minimální rozdíl v úsťové rychlosti, 
zatímco zbraň díky tomu sympaticky 
zkompaktněla. Česká zbrojovka 
ale vyšla vstříc i konzervativněji 
smýšlejícím zákazníkům a nabídku 
postupně doplnila o verze s delšími 
hlavněmi, včetně ultradlouhého modelu 
Jaguar, který se může pochlubit hlavní 
o působivé délce 726 mm.

… nespočet variant
Pro řadu CZ 455 se vyrábějí hlavně 
s mechanickými mířidly (mechanické 
hledí je buď jednoduššího typu LPA, 
nebo ocelové klapkové, jeden model 
je navíc vybaven dioptrem) i bez nich 
(výhradně pro střelbu se zaměřovacím 
dalekohledem), běžné i silnostěnné 
varmintové, ve druhém případě rovněž 
s kanelováním. Nově je v nabídce také 
nerezové provedení. Standardem se 
začíná stávat závit na ústí pro montáž 
příslušenství v čele s kompenzátorem 
a tlumičem hluku výstřelu.
Od podoby hlavně se odvíjí mimo jiné 
podoba pažby. Parametr tloušťky 
hlavně je totiž ve stavebnici jménem 
CZ 455 asi nejvíc limitujícím faktorem. 
Důvod je prostý – silnostěnnou hlaveň 
nelze vsadit do pažby se žlábkem pro 
hlaveň běžné tloušťky. Obráceně to jde, 
majitel však musí počítat s poněkud 
nezvyklým vzhledem výsledné 
konfigurace.
Z hlediska materiálu a designu jsou 
dnes v nabídce zastoupeny asi všechny 
moderní možnosti. Pažby pro řadu 
CZ 455 se vyrábějí z ořechu a buku, 
vrstveného dřeva i z různých polymerů, 
nově s velice příjemnou povrchovou 
úpravou soft-touch. Tvarově tu najdeme 
klasické evropské i americké pojetí, 
včetně celopažbeného provedení, stejně 
jako stále populárnější thumbholy. 
Specialitou jsou pažby z laminovaného 
dřeva s velkým výřezem hlaviště, čímž 
vznikl prostor pro výraznou pistolovou 
rukojeť, a s dopředu vystupujícím 
předpažbím. Speciálně pro USA jsou 
určeny kombinace s polymerovými 
pažbami služebního typu, čím vznikají 
takzvané malé odstřelovačky.
Základní spoušťový mechanismus 
malorážek CZ 455 má odpor stavitelný 
v rozmezí zhruba 15 až 18 N a jeho 

regulace se provádí po vyjmutí 
systému z pažby. Pro zákazníky, kteří 
hodlají pěstovat vysoce přesnou 
střelbu, Česká zbrojovka vyvinula 
několik vyměnitelných spoušťových 
mechanismů s podstatně nižším 
odporem. Aktuálně je od roku 2016 
v nabídce zdařilý modul Flyweight 
Trigger s továrně nastaveným odporem 
3 N, který si uživatel může doladit 
podle svých schopností a sebedůvěry 
od skutečně „ostrého“ 1 N po 5 N. 
Mechanismem Flyweight Trigger 
je standardně vybaven primárně 
sportovní model CZ 455 Thumbhole 
Yellow, snadno rozpoznatelný díky 
charakteristickým zlatavým prvkům 
a pažbě ze žlutě laminovaného 
dřeva. Nicméně tohoto spoušťového 
mechanismu mohou od výrobního 
čísla A956497 využít majitelé všech 
malorážek CZ 455. Montáž je v zásadě 
snadná, avšak doporučuje se svěřit 
ji puškaři, protože se sahá na prvek 
klíčový z hlediska bezpečnosti zbraně.

jak na to
Při výběru své vytoužené malorážky 
CZ 455 by se zákazník měl určitě 
nejdřív podívat na aktuální nabídku 
České zbrojovky. Momentálně v ní 
figuruje víc než 20 továrních variant 
s velmi širokou škálou designu, 
materiálů, vlastností a parametrů. 
Tudíž je dost slušná šance, že 
některá z nich bude odpovídat daným 
preferencím.
Pokud se vaše srdce nerozbuší 
rychleji při tomto výběru, zapojte 
trochu fantazie a zkuste si daný model 
představit ve spojení s jinou hlavní – 
a třeba v jiné ráži. V běžné nabídce jsou 
totiž také takzvané minisety, tvořené 
hlavní, příslušným zásobníkem na pět 
nábojů a nářadím pro výměnu hlavně. 
Tyto sady obvykle slouží zejména 
k přechodu na jinou ráži, ale dají se 
použít právě pro uživatelské pozměnění 
určitého modelu. K dispozici jsou lehké 
hlavně Lux (s mechanickými mířidly) 
a American (stejná bez mechanických 
mířidel) a dále těžká hlaveň Varmint. 
Tyto cenově atraktivní stavebnice 
vám dovolí postavit si malorážku 
přesně podle vašich představ, třeba 
i hodně divokých a bizarních. Jediným 
omezením je již zmiňovaný žlábek 
pažby. A pokud opravdu budete 
chtít silnostěnnou varmintovou 
hlaveň dostat do pažby pro hlavně 
tenkostěnné, budete prostě muset vzít 
do party nějakého šikovného pažbaře.

Kromě toho opět platí, že i když je 
výměna hlavně malorážek CZ 455 
bez potíží zvládnutelná samotným 
uživatelem, zejména těm méně 
zkušeným se vřele doporučuje, aby ji 
raději svěřili puškaři či odborné dílně, 
neboť kromě kontroly uzamykacího 
rozměru je někdy třeba upravit 
dolícování. Není to nic drahého 
ani zdlouhavého a člověk tím získá 
jistotu, že vše je, jak má být. Pak se 
může plně soustředit na samotnou 
střelbu a potěšení z ní – kterého se 
od zdařilých malorážek rodiny CZ 455 
i díky jejich promyšlené stavebnicové 
koncepci dočká vrchovatou měrou.

m a l o r á ž k y

výběr zbraně Často není lehká záležitost. jistě, Člověk někdy narazí na lásku 

na první pohled a je vymalováno. ale většinou to bývá zdlouhavý proces provázený 

nekoneČným proČítáním recenzí, vyzpovídáváním známých, ohmatáváním na pultech 

obchodů, obcházením praktických předváděČek a bezesnými nocemi… najít tu pravou 

zkrátka není jen tak. nemluvě o tom, že jeden neví, co bude chtít a potřebovat za dalších 

pár roků. s tímto tradiČním dilematem uživatelům pomáhá takzvaná modularita. 

a právě jí vyniká rodina bolt action malorážek cz 455.

jejíž rozměry jsou dimenzovány pro 
zásobníky nábojů .22 WMR 
a .17 HMR; v ráži .22 LR se zmenšují 
pomocí jednoduché plastové vložky.
Ukotvení hlavně je vyřešeno systémem 
dvou šroubů s definovaným utahovacím 
momentem, které tlakem na dvě 
prizmatické drážky pod nábojovou 
komorou přitlačují hlaveň na dosedací 
plochy v pouzdru závěru. Kromě jiného 
to znamená, že hlaveň může volně 
kmitat, což je předpoklad vysoké 
přesnosti, a v neposlední řadě z toho 
plyne jednoduchý přechod na jinou ráži. 
Pro rodinu malorážek CZ 455 

se vzhledem k letité konstrukci mohla 
nabídka rozšiřovat v podstatě jen 
přidáváním kompletní varianty. A že 
jich za těch požehnaných pět dekád 
bylo! Čtyřistapadesátpětky v tomto 
ohledu výrobci podstatně zjednodušily 
život a zákazníkům zase výběr a jeho 
případnou pozdější korekci.

jedno srdce…
Základem malorážek CZ 455 je 
jednotné pouzdro závěru a závěr, které 
jsou shodné pro všechny verze ve všech 
třech aktuálně používaných rážích. 
Univerzální je i zásobníková šachta, 
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cz 455
ať žije

modularita!

Modularitou se v tomto případě míní 
stavebnicové konstrukční a výrobní 
uspořádání, které nejenže do velké 
míry ponechává na volbě zákazníka 
konečnou konfiguraci zbraně, ale 
navíc mu dovoluje vlastními silami či 
přinejmenším ve vlastní režii provádět 
rozsáhlé dodatečné úpravy. Včetně 
jednoduché změny ráže v rámci 
triumvirátu .22 LR, .22 WMR 
a .17 HMR.
Řada CZ 455 se do nabídky České 
zbrojovky a.s. dostala právě s důrazem 
na variabilitu. Tou se výrazně odlišuje 
od předchozí rodiny CZ 452 ZKM, u níž 



p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 455 varMInt synthetIC polymer soFt-touch ne 345 zásobník staVitelná – 980 525 2,8 koVaná

Cz 455 varMInt ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná – 980 525 3,2 koVaná

Cz 455 varMInt 16" ph ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná – 891 436 3 koVaná

Cz 455 evoLutIon VrstVené dřeVo lakoVaná ano 350 zásobník staVitelná – 980 525 3,4 koVaná

Cz 455 evoLutIon 16" ph VrstVené dřeVo lakoVaná ano 350 zásobník staVitelná – 891 436 3,2 koVaná

Cz 455 evoLutIon gg VrstVené dřeVo lakoVaná ano 350 zásobník staVitelná – 980 525 3,4 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        4 2 - 4 3

ph záVit na ústí
s kompenzátorem

525 mm dlouhá, za studena
koVaná těžká hlaVen

polymeroVá pažba
se soFt-touch úpraVou

m a l o r á ž k y

CZ 455 VARMINT
syNTheTIC
populární model se silnostěnnou hlaVní VybaVený odolnou 
polymeroVou pažbou opatřenou užiVatelsky příVětiVou 
poVrchoVou úpraVou soFt-touch. 

.22 Lr (1:16) 5  

      foxy
 choicE

CZ 455 VARMINT

CZ 455 eVoluTIoN 

CZ 455 eVoluTIoN gg

základní model malorážky určený pro sportovní střelbu a lov na delší vzdálenosti.
těžká, za studena kovaná hlaveň zaručuje konstantní přesnost i při vypálení  většího počtu ran. 

.17 hMr (1:9) 5  .22 Lr (1:16) 5  .22 WMr (1:16) 5

model určený primárně pro sportovní střelbu, k čemuž ho předurčuje originálně 
designovaná pažba z modrošedého vrstveného dřeva a těžká kovaná hlaveň.

 .22 Lr (1:16) 5  

populární model cz 455 eVolution se sportovně tvarovanou pažbou v přírodních barvách 
zelené, hnědé a šedé, které jsou sladěny se zabarvením lesního porostu.

.22 Lr (1:16) 5

Vysoká přesnost spojená s vysokým komfortem – to je ve zkratce základní charakteristika nového modelu 
cz 455 Varmint synthetic klasické ráže .22 lr. jeho silnostěnná, za studena kovaná hlaveň dlouhá 525 mm 
je na ústí opatřena našroubovaným kompenzátorem a postrádá mechanická mířidla. 
ergonomicky přívětivá symetrická pažba z černého polymeru má povrch opatřený úpravou soft-touch, která 
zaručuje příjemný a spolehlivý úchop za všech klimatických podmínek. ke zbrani se standardně dodává 
zásobník na 5 nábojů, je však možné dokoupit jiný s větší kapacitou. a jelikož jde o zbraň řady cz 455, je jen 
na uživateli, zda mu vyhovuje právě tato konfigurace, anebo by dal přednost jinému uspořádání či ráži.

modulární
systém cz 455



pažba typu thumbhole 
V originální černožluté 
kombinaci

sportoVní spoušťoVý 
mechanismus 
Fly Weight trigger

žlutě eloxoVaný 
lučík a dno 
zásobníku

za studena koVaná kaneloVaná 
525 mm dlouhá hlaVeŇ

ph záVit na ústí

základem tohoto sportovního speciálu je vysoce přesný model cz 455 thumbhole 
s kanelovanou hlavní a charakteristickou, ergonomicky vyladěnou pažbou s otvorem 
pro palec pravé ruky, tentokrát vyráběnou z černožlutého vrstveného dřeva. žlutou barvu 
z názvu zbraně najdeme i na lučíku a dnu zásobníku. klíčovou úpravu pro terčovou střelbu 
představuje aplikace nového spoušťového mechanismu Flyweight trigger s možností 
nastavení odporu od 1 do 5 n. spoušť lze nastavit jako dvouodporovou, přičemž volba délky 
chodu i odporu první a druhé polohy je na uživateli. další možností je vyřazení prvního 
stupně spouště, čímž vzniká bodová spoušť.

CZ 455 ThuMbhole gRey

CZ 455 ThuMbhole

provedení s kanelovanou hlavní, kovovým pětiranným zásobníkem 
a pažbou typu thumbhole ze šedého vrstveného dřeva.

.22 Lr (1:16) 5  

pro tento lovecký a sportovní model je typická přímá pažba z vrstveného dřeva 
s velkým otvorem pro palec pravé ruky a vysoce přesná hlaveň typu Varmint.

.17 hMr (1:9) 5  .22 Lr (1:16) 5

m a l o r á ž k y

CZ 455 ThuMbhole
yellow
sportoVní proVedení osazené spoušťoVým mechanismem Fly Weight 
trigger. pažba je z černožlutého VrstVeného dřeVa. lučík a dno zásobníku 
se Vyrábějí z masiVního bloku leteckého duralu a jsou eloxoVány 
na žluto. hlaVeŇ je opatřena kaneloVáním a ph záVitem na ústí.

.22 Lr (1:16) 5  

    invEstmEnt 

in pErformancE

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 455 thuMbhoLe yeLLoW VrstVené dřeVo lakoVaná ano 340 zásobník Fly – 975 525 3,4 koVaná

Cz 455 thuMbhoLe grey VrstVené dřeVo lakoVaná ano 340 zásobník staVitelná – 975 525 3,4 koVaná

Cz 455 thuMbhoLe VrstVené dřeVo lakoVaná ano 340 zásobník staVitelná – 975 525 3,4 koVaná

Cz 455 thuMbhoLe 16" ph VrstVené dřeVo lakoVaná ano 340 zásobník staVitelná – 886 436 3,2 koVaná
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polymeroVá pažba 
se soFt-touch úpraVou

nerezoVý lučík 
i spoušť

nerezoVý podaVač
zásobníku

525 mm dlouhá, za studena 
koVaná nerezoVá hlaVeŇ

záVěr opatřen 
černou 
nereziVějící 
poVrchoVou 
úpraVou

modulární 
systém cz 455

nerezoVý 
úderník

nerezoVé lůžko

m a l o r á ž k y

CZ 455 sTAINless
koroziVzdorné proVedení cz 455 stainless má Všechny hlaVní 
díly Vyrobeny z nerezoVé oceli a záVěr a drobné díly jsou 
ošetřeny koroziVzdornou poVrchoVou úpraVou arcor. 
atraktiVní černozelená polymeroVá pažba je opatřena 
soFt-touch poVrchoVou úpraVou.

.17 hMr (1:9) 5  .22 Lr (1:16) 5  .22 WMr (1:16) 5  

no limits

u této varianty úspěšné malorážky cz 455 byla po všech stránkách maximálně zvýšena 
odolnost proti povětrnostním vlivům, zejména vlhkosti. dosáhlo se toho rozsáhlým použitím 
nerezové oceli v kombinaci s vysoce trvanlivou a otěruodolnou povrchovou úpravou arcor 
na bázi karbonitridace v solné lázni. pažba se vyrábí z robustního polymeru zesíleného 
skelnými vlákny, její povrch je pro co nejvyšší uživatelský komfort opatřen úpravou 
soft-touch. Výsledkem je atraktivně vyhlížející zbraň, jež se dokáže suverénně vypořádat 
s každou nepřízní počasí.

CZ 455 syNTheTIC

CZ 455 AMeRICAN

CZ 455 AMeRICAN Red

díky polymerové pažbě typu american s povrchovou úpravou soft-touch tento model vyniká
nižší hmotností a vysokým komfortem ovládání v náročných klimatických podmínkách.

.17 hMr (1:9) 5  .22 Lr (1:16) 5  .22 WMr (1:16) 5

lehká malorážka klasického vzhledu bez mechanických mířidel – jasná volba všech 
uživatelů preferujících střelbu se zaměřovacím dalekohledem.

.17 hMr (1:9) 5  .22 Lr (1:16) 5  .22 WMr (1:16) 5

tradiční provedení cz 455 american s atraktivní, červeně mořenou
bukovou pažbou doplněnou gumovou botkou a černou rybinou.

.22 Lr (1:16) 5

nErEzové

   provEdEní

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 455 staInLess polymer soFt-touch ne 350 zásobník staVitelná – 980 525 2,4 koVaná

Cz 455 synthetIC polymer soFt-touch ne 350 zásobník staVitelná – 980 525 2,4 koVaná

Cz 455 synthetIC 16" ph polymer soFt-touch ne 345 zásobník staVitelná – 891 436 2,8 koVaná

Cz 455 aMerICan ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná – 980 525 2,8 koVaná

Cz 455 aMerICan red ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná – 980 525 2,8 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        4 6 - 4 7



pažba 
s lícnicí

klapkoVé hledí 
staVitelné do 200 m

oceloVý zásobník 
na 10 nábojůnerezoVá spoušť

za studena koVaná hlaVeŇ 
dlouhá 726 mm

m a l o r á ž k y

CZ 455 jAguAR
elegantní model Vynikající za studena koVanou hlaVní 
dlouhou 726 mm a nápaditými zdobnými prVky. Vysoký střelecký 
komFort zajišťuje pažba s lícnicí. 

.22 Lr (1:16) 10  

    born 

to pErform

cz 455 jaguar je díky své 726 mm dlouhé, za studena kované hlavni schopný mimořádně 
přesných zásahů na překvapivě velké vzdálenosti. pro tento účel je zbraň vybavena ocelovým 
klapkovým hledím stavitelným až do 200 m. mimořádnou eleganci podtrhují originální zdobné 
prvky s motivem jaguára, z nichž na první pohled zaujmou především drápy vypálené laserem 
namísto obvyklých rybin na krku pažby. ke střeleckému komfortu výrazně přispívá lícnice 
na levém boku hlaviště bukové pažby. 

CZ 455 ulTRAMATCh 

CZ 455 supeRMATCh

tento model se vyznačuje nadprůměrnou přesností díky dvanácti drážkám 
vývrtu 630mm hlavně, které dokáží více usměrnit střelu. do základní výbavy patří 
desetiranný kovový zásobník.

.22 Lr (1:16) 10

malorážka vyvinutá pro velmi přesnou střelbu. dvanáctidrážkový vývrt hlavně 
perfektně stabilizuje střelu, desetiranný kovový zásobník zvyšuje uživatelskou přívětivost. 

.22 Lr (1:16) 10

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 455 jaguar buk lakoVaná ano 350 zásobník staVitelná staVitelná 1191 726 3,3 koVaná

Cz 455 uLtraMatCh buk lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná staVitelná 1085 630 2,9 koVaná

Cz 455 superMatCh buk lakoVaná ne 350 zásobník staVitelná staVitelná 980 525 2,8 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        4 8 - 4 9



CZ 455 sTANdARdCZ 455 CAMp RIFle

CZ 455 loNgCZ 455 sCouT

CZ 455 luxCZ 455 lux II.

s bukovou pažbou bez lícnice nabízí cz 455 strandard špičkové parametry modelu lux 
za příznivější cenu. základní příslušenství tvoří plastový pětiranný zásobník.

.17 hMr (1:9) 5  .22 Lr (1:16) 5  .22 WMr (1:16) 5

zbraň určená začínajícím i zkušeným střelcům. Ve srovnání s ostatními modely cz 455 má camp 
riFle délkově stavitelnou pažbu. nastavení se provádí pomocí plastových vložek (dvě vložky šířky 
12 mm). mířidla se skládají z výškově stavitelné mušky a dioptrického, plně stavitelného hledí. 
odnímatelné hledí je připevněno na rybině lůžka. tělo závěru je opatřeno otěru a korozi odolnou 
povrchovou úpravou technologie arcor.

.22 Lr (1:16) 1  

model s hlavní délky 630 mm, subtilnější bukovou pažbou a klapkovým hledím.

.22 Lr (1:16) 5, 10

kompaktní malorážka, která je díky zkrácené pažbě (12“ l.o.p.) vhodná pro mladé střelce. 
otevřená mechanická mířidla doplňuje 11mm rybina pro montáž zaměřovacího dalekohledu. 
model scout je standardně vybaven jednoranným adaptérem k bezpečnému získání základních 
střeleckých návyků, je však do něj možné použít pěti i desetiranné zásobníky z ostatních 
modelů cz 455.

.22 Lr (1:16) 1  

model opatřený lakovanou pažbou z tureckého ořechu s rybinou na pistolové rukojeti. hledí je 
stavitelné v širokém rozsahu délek a umožňuje i stranovou regulaci. délka za studena kované 
hlavně je 525 mm.

.17 hMr (1:9) 5  .22 Lr (1:16) 5  .22 WMr (1:16) 5

tato elegantní, klasicky tvarovaná malorážka je opatřena 630 mm dlouhou hlavní s klapkovým 
hledím a ořechovou pažbou s vkusnými rybinami a poutky na řemen. ideální volba pro vyznavače 
osvědčené klasiky.

.22 Lr (1:16) 5  .22 WMr (1:16) 5

m a l o r á ž k y

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 455 Lux II. ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná staVitelná 1085 630 2,9 koVaná

Cz 455 sCout buk lakoVaná ne 305 zásobník staVitelná staVitelná 846 436 2,3 koVaná

Cz 455 CaMp rIFLe buk lakoVaná ne 324–350 (3x) zásobník staVitelná staVitelná 991/965 525 2,8 koVaná

Cz 455 Lux  ořech lakoVaná ne 350 zásobník staVitelná staVitelná 980 525 2,8 koVaná

Cz 455 Long buk lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná staVitelná 1085 630 2,9 koVaná

Cz 455 standard buk lakoVaná ne 350 zásobník staVitelná staVitelná 980 525 2,8 koVaná
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olejoVaná ořechoVá 
pažba typu american

příčně posuVná 
manuální pojistka

tlačítko 
pro manuální 
zachycení záVěru
V zadní poloze

525mm hlaVeŇ bez 
mechanických mířidel

plastoVý zásobník 
na 5 nábojů

m a l o r á ž k y

CZ 512 AMeRICAN
proto toto proVedení osVědčeného samonabíjecího modelu 
je typická 525mm hlaVeŇ bez mechanických mířidel a olejoVaná 
ořechoVá pažba s roVným hřbetem.

.22 Lr (1:16) 5  .22 WMr (1:16) 5

   sEmi-auto 

       linE

CZ 512 CZ 512 CARbINe

CZ 512 TACTICAl

základní model populární rodiny samonabíjecích malorážek cz. od roku 2016 je cz 512 
vybavena inovovaným spoušťovým mechanismem a vylepšeným systémem se snížením ovládací 
síly z původních 17,8–19,5 n na 14,3–15,0 n.  

.22 Lr (1:16) 5  .22 WMr (1:16) 5

provedení s hlavní zkrácenou na 415 mm a na ústí opatřenou závitem 1/2“x28. tato kompaktní 
samonabíjecí  malorážka je vybavena masivním klapkovým hledím pro přesné nastavení střelecké 
vzdálenosti. buková pažba je mořena do atraktivního černo-stříbrného odstínu.

.22 Lr (1:16) 10  .22 WMr (1:16) 10

semiautomatická malorážka v taktické modifikaci. u tohoto provedení je systém 
cz 512 opatřen plastovou stavitelnou pažbou, hliníkovým předpažbím a jednodílnou 
530 mm dlouhou picatinny lištou pro uchycení příslušenství.

.22 Lr (1:16) 25  .22 WMr (1:16) 10

pouzdro záVěru s drážkami pro 
montáž zaměřoVacího dalekohledu

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 512 aMerICan ořech olejoVaná ne 350 zásobník nestaVitelná - 1000 525 2,7 koVaná

Cz 512 buk lakoVaná ne 350 zásobník nestaVitelná staVitelná 1000 525 2,7 koVaná

Cz 512 taCtICaL polymer - ano 305–390 (6x) zásobník nestaVitelná - 835–920 415 2,8 koVaná

Cz 512 CarbIne buk lakoVaná ne 350 zásobník nestaVitelná staVitelná 890 415 2,7 koVaná
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chock na ústí

kartuše stlačeneho
Vzduchu pro 100-130 ran

montážní lišta na předpažbí

staVitelný spoušťoVý 
mechanismus

délkoVě a VýškoVě 
staVitelná botka

VýškoVě a stranoVě 
staVitelná lícnice

CZ 200 s huNTeR

CZ 200 s gReeN

základní provedení větrovky cz 200 s hunter se vyrábí v rážích .177 nebo .22 a kromě sportovních 
účelů může být použito také k hubení drobných škůdců (pokud to legislativa příslušné země 
dovoluje), jelikož úsťová energie střely může být nastavena až na 16 j. tento model je vybaven 
jednodílnou pažbou s lícnicí a tlakovým kontejnerem s kapacitou zvýšenou o 30 %.

.177  .22

populární větrovka s jednodílnou, plně stavitelnou bukovou pažbou s atraktivní povrchovou úpravou 
zeleným mořením. na pistolové rukojeti je zdrsnění rybinou „diabolo“, lišta na předpažbí umožňuje 
uchycení  příslušenství (dvounožka, řemen atd.). Vysoké přesnosti je dosaženo hlavněmi kovanými 
za studena vlastní produkce, opatřenými chockem na ústí.

.177

V ě t r o V k y

CZ 200 T
popularni VětroVka s dVoudilnou, plně staVitelnou bukoVou pažbou. 
lišta na předpažbi umožŇuje uchyceni přislušenstVi (dVounožka, řemen 
atd.). Vysoke přesnosti je dosaženo hlaVněmi koVanymi za studena 
Vlastni produkce, opatřenymi chockem na usti.

.177

    start with 

thE bEst

Výkon 7,5j

p a r a M e t r y pažba povrChová úprava LíCnICe úsťová ryChLost spoušť déLKa zbraně (MM) déLKa hLavně (MM) hMotnost (Kg) hLaveň

Cz 200 t buk lakoVaná staVitelná 240 staVitelná 872–928 458 3 koVaná

Cz 200 s hunter buk lakoVaná ano 240; 175 staVitelná 907 485 2,8 koVaná

Cz 200 s green buk lakoVaná staVitelná 240 staVitelná 907 485 2,9 koVaná
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ModeL ráže KapaCIta zásobníKu pažba povrChová úprava LíCnICe L.o.p. (MM) zásobovaCí ústrojí spoušť MířIdLa déLKa zbraně 
(MM)

déLKa hLavně 
(MM) hMotnost (Kg) KoMpenzátor haveň

Cz 455

Cz 455 varMInt synthetIC .22 lr (1:16) 5 polymer soFt-touch ne 345 zásobník staVitelná – 980 525 2,8 ano koVaná

Cz 455 varMInt .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5, 5 ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná – 980 525 3,2 ano koVaná

Cz 455 varMInt 16" ph .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5, 5 ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná – 891 436 3 ne koVaná

Cz 455 evoLutIon .22 lr (1:16) 5 VrstVené dřeVo lakoVaná ano 350 zásobník staVitelná – 980 525 3,4 ano koVaná

Cz 455 evoLutIon 16" ph .22 lr (1:16) 5 VrstVené dřeVo lakoVaná ano 350 zásobník staVitelná – 891 436 3,2 ano koVaná

Cz 455 evoLutIon gg .22 lr (1:16) 5 VrstVené dřeVo lakoVaná ano 350 zásobník staVitelná – 980 525 3,4 ano koVaná

Cz 455 thuMbhoLe yeLLoW .22 lr (1:16) 5 VrstVené dřeVo lakoVaná ano 340 zásobník FlyWeight
trigger – 975 525 3,4 ano koVaná

Cz 455 thuMbhoLe grey .22 lr (1:16) 5 VrstVené dřeVo lakoVaná ano 340 zásobník staVitelná – 975 525 3,4 ne koVaná

Cz 455 thuMbhoLe .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16) 5, 5 VrstVené dřeVo lakoVaná ano 340 zásobník staVitelná – 975 525 3,4 ano koVaná

Cz 455 thuMbhoLe 16" ph .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16) 5, 5 VrstVené dřeVo lakoVaná ano 340 zásobník staVitelná – 886 436 3,2 ano koVaná

Cz 455 staInLess .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5, 5 polymer soFt-touch ne 350 zásobník staVitelná – 980 525 2,4 ano koVaná

Cz 455 synthetIC .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5, 5 polymer soFt-touch ne 350 zásobník staVitelná – 980 525 2,4 ano koVaná

Cz 455 synthetIC 16" ph .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5, 5 polymer soFt-touch ne 345 zásobník staVitelná – 891 436 2,8 ano koVaná

Cz 455 aMerICan .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5, 5 ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná – 980 525 2,8 ano koVaná

Cz 455 aMerICan red .22 lr (1:16) 5 ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná – 980 525 2,8 ne koVaná

Cz 455 jaguar .22 lr (1:16) 10 buk lakoVaná ano 350 zásobník staVitelná staVitelná 1191 726 3,3 ne koVaná

Cz 455 uLtraMatCh .22 lr (1:16) 10 buk lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná staVitelná 1085 630 2,9 ne koVaná

Cz 455 superMatCh .22 lr (1:16) 10 buk lakoVaná ne 350 zásobník staVitelná staVitelná 980 525 2,8 ne koVaná

Cz 455 Lux II. .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5 ořech lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná staVitelná 1085 630 2,9 ne koVaná

Cz 455 sCout .22 lr (1:16) 1 buk lakoVaná ne 305 zásobník staVitelná staVitelná 846 436 2,3 ne koVaná

Cz 455 CaMp rIFLe .22 lr (1:16) 1 buk lakoVaná ne 324–350 (3x) zásobník staVitelná staVitelná 991/965 525 2,8 ne koVaná

Cz 455 Lux  .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5, 5 ořech lakoVaná ne 350 zásobník staVitelná staVitelná 980 525 2,8 ne koVaná

Cz 455 Long .22 lr (1:16) 5, 10 buk lakoVaná ne 345 zásobník staVitelná staVitelná 1085 630 2,9 ne koVaná

Cz 455 standard .17 hmr (1:9), .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5, 5 buk lakoVaná ne 350 zásobník staVitelná staVitelná 980 525 2,8 ne koVaná

Cz 512

Cz 512 aMerICan .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5 ořech olejoVaná ne 350 zásobník nestaVitelná - 1000 525 2,7 ne koVaná

Cz 512 .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 5, 5 buk lakoVaná ne 350 zásobník nestaVitelná staVitelná 1000 525 2,7 ne koVaná

Cz 512 taCtICaL .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 25, 10 polymer - ano 305–390 (6x) zásobník nestaVitelná - 835–920 415 2,8 ano koVaná

Cz 512 CarbIne .22 lr (1:16), .22 Wmr (1:16) 10, 10 buk lakoVaná ne 350 zásobník nestaVitelná staVitelná 890 415 2,7 ne koVaná

ModeL ráže KapaCIta pažba povrChová úprava LíCnICe úsťová
ryChLost spoušť déLKa zbraně 

(MM)
déLKa hLavně 

(MM) hMotnost (Kg) KoMpenzátor haveň

Cz 200

Cz 200 t .177 1 buk lakoVaná staVitelná 240 staVitelná 872–928 458 3 ne koVaná

Cz 200 s hunter .177, .22 1 buk lakoVaná ano 240; 175 staVitelná 907 485 2,8 ne koVaná

Cz 200 s green .177 1 buk lakoVaná staVitelná 240 staVitelná 907 485 2,9 ne koVaná

m a l o r á ž k y  /  V ě t r o V k y
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Mise ukončena. To si mohl tým České 
zbrojovky a.s. říci poté, co v několika 
posledních letech díky aplikaci 
revolučního spoušťového mechanismu 
Omega zmodernizoval vybrané členky 
nadčasové rodiny CZ 75, uvedl na trh 
famózní sportovní speciál CZ Shadow 
2 či modelem CZ P-10 C posunul laťku 
segmentu služebních a obranných 
striker fired pistolí s polymerovým 
rámem.
V České zbrojovce však nemáme 
ve zvyku spát na vavřínech. Právě díky 
tomu je spojení pistole CZ už více než 
60 let synonymem kvalitní, spolehlivé, 
přesné a uživatelsky přívětivé krátké 
palné zbraně pro sebeobranu, služební 
účely i sport. 

Dobře víme, že patřit ke světové 
špičce vyžaduje bez přestání hledat 
stále dokonalejší konstrukční řešení, 
uplatňovat stále kvalitnější výrobní 
postupy – a v neposlední řadě stále 
pohotověji reagovat na přání zákazníků.
V roce 2018 tak fanouškům značky 
CZ přinášíme další generaci konverzí 
Kadet, které umožňují rychlou, 
pohodlnou a bezpečnou přestavbu 
modelů CZ P-09, CZ 75 SP-01 
a CZ Shadow 2 na populární náboj 
.22 LR, jenž přes všechny pokroky 
na poli střeleckých pomůcek zůstává 
i nadále tím nejlepším řešením pro 
cenově dostupný výcvik, udržování 
kondice i zábavnou střelbu.

víc ran za stejné peníze, víc střelecké zábavy. v souladu

s aktuálními trendy a poptávkou je hlavní pistolovou novinkou

znaČky cz roku 2018 nová generace malorážkových adaptérů kadet

pro úspěšné modely standardní velikosti. 

Pistole
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Tradice malorážkových adaptérů 
Kadet pro pistole CZ sahá do poloviny 
90. let 20. století. Kadety pro modely 
z košaté rodiny CZ 75/85 jsou na 
trhu už bezmála čtvrt století a za tu 
dobu potěšily mnoho desítek tisíc 
spokojených uživatelů, kterým umožnily 
levný a přitom realistický nácvik či 
pilování střeleckých dovedností. Zčásti 
se dokonce úspěšně uplatňují i při 
sportovní střelbě. 
Původní konverze byla řešena 
s důrazem na životnost a preciznost 
výroby. Základní materiál je u ní ocel, 
její dynamický závěr se pohybuje 
v pevném pouzdru závěru odvozeném 
ze závěru pistolí CZ 75/85. Funguje to 
výborně, v kombinaci s nábojem .22 LR 
je to v podstatě nezničitelné, přesnost 
je na úrovni sportovních speciálů 
střední cenové skupiny. Na druhé misce 
vah leží trochu jiný způsob ovládání než 
u zbraně v plnokrevné ráži, poměrně 
náročná výroba a nutnost lícování. To 
vše byly faktory, které se vzaly v potaz 
při vývoji malorážkových adaptérů pro 
novou generaci pistolí CZ.

nový kurz
První vlaštovkou se stal již zmíněný 
model CZ P-07 Kadet, připravený 
pro populární kompakt s rámem 

Chvíli to trvalo; ale to není zas tak 
velké překvapení, neboť už letmý 
pohled na nabídku České zbrojovky 
ukazuje, že její pistoloví odborníci se 
rozhodně nenudí. Rok 2016 se nesl 
ve znamení dotažení vývoje a rozběhu 
sériové produkce primárně sportovního 
modelu CZ Shadow 2, loňský rok zase 
přinesl nástup první členky zcela nové 
rodiny „striker fired“ pistolí CZ P-10. 
Pistolové malorážky tak přišly na pořad 
dne teprve po tomto vyčistění stolu – 
zato hned celá vlna.
Že jedním z nových Kadetů bude 
konverze pro model CZ P-09, bylo 
ohlášeno již při nástupu varianty pro 
CZ P-07. Pro pořádek: CZ pé nula 
devítka je kohoutová SA/DA pistole 

z odolného polymeru zesíleného 
skelnými vlákny. Na něj konstruktéři 
České zbrojovky umístili dynamický 
závěr z vysoce kvalitního leteckého 
duralu. Tedy materiálu, jemuž ráže 
.22 LR nečiní nejmenší problémy 
a hodí se pro jednoduchou výrobu. Díky 
tomuto přístupu bylo možné zachovat 
umístění hmatníkových drážek jako 
u velkorážového modelu, stejné je 
i ovládání závěru. K vysoké přesnosti 
přispívá nepohyblivá, za studena 
kovaná hlaveň o délce 103 mm, která 
částečně přesahuje čelo závěru. 
K novému Kadetu vznikl originální 
polymerový zásobník s kapacitou 10 
nábojů a „knoflíky“ na bocích podavače 
pro snadnější plnění.
Zásadní novinkou z hlediska uživatelů 
je konec lícování. U celoocelových 
Kadetů pro pistole CZ 75/85 každá 
konverze vyžaduje puškařské doladění, 
aby byla zaručena spolehlivá funkce 
na daném velkorážovém exempláři. 
Když ji chcete použít na jiném kusu, 
může padnout kosa na kámen. 
Tomu je, počínaje nulasedmičkovým 
Kadetem, konec. Stojí za tím jednak 
zdařilá konstrukce, jednak skutečnost, 
že dnešní pistole CZ vznikají pomocí 
špičkových technologií s dříve 
nedosažitelnými tolerancemi. V praxi 

to znamená, že libovolná konverze 
bezvadně funguje na libovolné pistoli, 
přičemž instalace se náročností rovná 
základní demontáži a montáži, takže ji 
zvládne každý oprávněný držitel palné 
zbraně. 

pro Cz p-09
Adaptérem a kompletní pistolí CZ P-07 
Kadet ráže .22 LR se Česká zbrojovka 
a.s. trefila do černého. Nejlepším 
důkazem byla vysoká poptávka a četné 
nedočkavé dotazy, kdy se podobný 
„doplněk“ začne nabízet i pro další 
modely. 

standardní velikosti, s moderně 
designovaným rámem z odolného 
polymeru zesíleného skelným vláknem, 
spoušťovým mechanismem Omega 
a impozantní palebnou kapacitou (v ráži 
9x19 pojme zásobník 19 či dokonce 21 
nábojů). Je to primárně služební zbraň, 
samozřejmě vhodná i pro sebeobranu 
a sport, a možnost její jednoduché 
přestavby na náboj .22 LR nepochybně 
mnozí uvítají. Například proto, že se 
se tím zjednoduší a výrazně zlevní 
střelecký výcvik či udržování střelecké 
kondice.
Nikoho jistě neudiví, že se konstrukčně 
šlo cestou, která se osvědčila 
u adaptéru pro polymerový kompakt. 
Dynamický závěr je tedy tvořen 
jedním dílem, vyrábí se z leteckého 
duralu a jeho povrch se tvrdě eloxuje. 
Zastudena kovaná hlaveň se při 
výstřelu nepohybuje, v rámu se 
jednoduše fixuje vlastním, náležitě 
označeným záchytem, který je upraven 
pro spolehlivou funkci střelecké 
pohotovosti. Hlaveň je dlouhá 120 mm 
a lehce přesahuje čelo závěru, díky 
čemuž je hned patrná konfigurace 
zbraně. Opět se uplatnil zdařilý 
polymerový zásobník na deset nábojů 
.22 LR (tento počet je osvědčené 
maximum, může za to specifický tvar 
nábojnic tohoto střeliva).
Novinkou je použití robustního, velmi 
dobře čitelného hledí z modelu 
CZ Shadow 2 s možností snadného 
nastavení, díky čemuž má střelec 
možnost pohotově korigovat nastřelení 
s různým typem nábojů. 

pro shadow 2 i pro espéčko
Další dvě malorážkové novinky 
z Uherského Brodu představují skvělou 
zprávu pro milovníky sportovněji 
laděných pistolí CZ, jmenovitě modelů 
CZ 75 SP-01 a CZ Shadow 2. K tomu 
upřesnění: na sportovně-taktickém 
modelu CZ 75 SP-01 se dá použít 
již stávající adaptér CZ 75 Kadet 2. 
Početní majitelé espéček teď ovšem 
mají nově možnost sáhnout po výrazně 
zmodernizovaném a uživatelsky 
přívětivějším konverzním kitu, 
který je odvozen od zbrusu nového 
malorážkového adaptéru pro 
CZ Shadow 2. 
Model CZ Shadow 2, velice úspěšná 
novinka z roku 2016, je zatím poslední, 
a to velice zdařilou inkarnací konceptu 
celoocelové SA/DA pistole s vnějším 
kohoutem v geniálním podání 
Františka Kouckého. Na první pohled 
je zřejmé, že vzhledem k parametrům 

v roce 2016 uvedla Česká zbrojovka a.s. na trh malorážkový adaptér 

a malorážkovou pistoli cz p-07 kadet. zákazníci zareagovali nadšeně, a tak se v roce 

2018 mohou těšit hned na tři další kadety – tentokrát pro vybrané nejnovější 

pistole cz standardních rozměrů. a že je to výběr velice zajímavý.

kadetů
další

generace
zbraně (s celkovou délkou 217 mm 
a s prázdnou hmotností 1,33 kg) bylo 
malorážkový adaptér pro tento model 
potřeba pojmout trochu jinak než 
u CZ P-09. Závěr z eloxovaného 
leteckého duralu nesahá až po čelo 
rámu a přední část konverze se 
nepohybuje, což se spolu se 124mm 
hlavní podílí na vysoké přesnosti. 
Design malorážkového závěru je 
sladěn s tvary velkorážové CZ Shadow 
2, výrazně odlišné je pouze výhozní 
okénko na temeni, které navazuje na 
řešení modelů CZ P-07 a CZ P-09.
Řešení nového adaptéru pro 
CZ 75 SP-01 je konverzi pro Shadow 2 
velice blízké, a to včetně hledí. Teprve 
bližší pohled odhalí drobné rozdíly 
v délce přední nepohyblivé partie, 
ve tvarování hmatníkových drážek 
nebo míře přesahu horní sestavy přes 
čelo rámu. Plus Kadet pro es pé nula 
jednička má hlaveň dlouhou 120 mm. 
Také pro modely CZ 75 SP-01 Kadet 
a CZ Shadow 2 Kadet se používají 
zásobníky s kapacitou 10 nábojů. 
A pozor: ani u jednoho z právě 
popsaných adaptérů není nutné 
lícování!

Co to umí
Dosavadní testy ukázaly, že nová 
generace Kadetů je velice přesná. 
Samozřejmě to nejsou sportovní 
speciály, ale ve své kategorii se řadí 
k tomu nejlepšímu na trhu. Co se 
týká spolehlivosti, Česká zbrojovka při 
vývoji vyzkoušela všehochuť nábojů 
nejrůznějších laborací a původu 
a všechny tři nové Kadety prokázaly 
velice uspokojivý apetit. Pokud 
uživatel nebude příliš experimentovat 
a opomíjet základní údržbu, neměla 
by ho v tomto ohledu čekat žádná 
nepříjemná překvapení.
CZ P-09 Kadet vstupuje v roce 
2018 na trh jako konverzní kit i jako 
zkompletované malorážkové pistole, 
tedy právě tak, jak tomu bylo v případě 
polymerového kompaktu CZ P-07. 
Pro celoocelové modely CZ Shadow 2 
a CZ 75 SP-01 jsou nové Kadety 
k dostání pouze jako adaptéry.

p i s t o l e

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        6 0 - 6 1



Vysoce moderní „striker Fired“ pistole kompaktních rozměrů, 
která je díky sVým příVětiVým rozměrům, noVátorskému konstrukčnímu 
řešení a Velké palebné kapacitě Vhodná pro ozbrojené složky 
i pro skryté nošení na osobní obranu.

9x19 15 (17)

extrémně odolná 
poVrchoVá úpraVa 
záVěru a hlaVně

dVě dVojice natahoVacích drážek 
pro pohodlnou manipulaci

noVý „leVel“ 
V odolnosti 
proti korozi 
a mechanickému 
poškození

kapacita zásobníku 
15 (17) nábojů V ráži 9x19

excelentní 
střelecký komFort 
díky propracoVané 
ergonomii rukojeti 
s Výrazným 
checkeringem

tři Vyměnitelné 
hřbety rukojeti 
Velikosti s, m, l

mechanicky 
a teplotně stabilní 
polymeroVý rám, 
zesílený skelnými 
Vlákny

automatická 
blokace úderníku 
zaručující 
pádoVou 
bezpečnost

skVěle čitelná koVoVá 
mířidla zVýrazněná třemi 
luminiscenčními body

oboustranné ploché 
oVladače záchytu záVěru 
a zádržky zásobníku

spoušť má plynulý chod, 
odpor 22 n a reset 4 mm

p i s t o l e

CZ p-10 C 

modelová řada cz p-10 je další level oblíbené kategorie obranných 
a služebních „striker fired“ pistolí s polymerovým rámem. kompakt 
cz p-10 c vyniká vysokou spolehlivostí, životností a kultivovaným 
zvládáním výstřelu, na čemž se podílí jedinečný checkering a úchop 
vyřešený pomocí nové ergonomické metodiky diFend. součástí balení jsou 
přídavné patky, které navyšují kapacitu zásobníků z 15 na 17 nábojů v ráži 
9x19, a tři vyměnitelné hřbety rukojeti pro individuální přizpůsobení její 
velikosti.

CZ p-10 C

CZ p-10 C Fde

základní provedení s černým polymerovým rámem 
a kovovými luminiscenčními nebo tritiovými mířidly. 

9x19 15 (17)

provedení v barvě Flat dark earth s tritiovými mířidly.

9x19 15 (17)

    shoot
       w

ith
confidEncE

p a r a M e t r y ráM spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz p-10 C polymer striker Fired
 double action

luminiscenční
nebo tritioVá 187 102 132 32,2 760

pojistka spouště (pádoVá pojistka); 
blokace úderníku (pádoVá pojistka); 

pojistka táhla spouště 

Cz p-10 C Fde polymer striker Fired
double action tritioVá 187 102 132 32,2 760

pojistka spouště (pádoVá pojistka); 
blokace úderníku (pádoVá pojistka); 

pojistka táhla spouště 

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        6 2 - 6 3



kapacita zásobníku
15 (17) nábojů V ráži 9x19

tři Vyměnitelné 
hřbety rukojeti 
Velikosti s, m, l

dokonalá 
ergonomie 
spouště

extrémně odolná 
poVrchoVá úpraVa záVěru, 
hlaVně a dalších 
hlaVních dílů

Výborně čitelná 
oceloVá mířidla s třemi 
luminiscenčními body

snadno Vyměnitelné 
oVladače manuální 
pojistky a Vypouštění 
kohoutu

dVě dVojice natahoVacích drážek 
pro pohodlnou manipulaci

mechanicky a teplotně stabilní 
polymeroVý rám, zesílený skelnými 
Vlákny

    bEst
in class

kompaktní pistole s Vysoce odolným polymeroVým rámem, primárně 
určená pro ozbrojené složky a pro skryté nošení, která střílí spolehliVě 
a přesně i V extrémních klimatických podmínkách.

9x19 15 (17)  9x21 15 (17)  .40 s&W 12 (15)  .380 auto 15

p i s t o l e

CZ p-07 

cz p-07 je kompaktní „sestra“ standardního modelu cz p-09. zachovává 
si hlavní výhody této větší služební zbraně, navíc je ale díky svým menším rozměrům 
a nižší hmotnosti vhodná pro skryté celodenní nošení. absence ostrých hran na 
exponovaných partiích zaručuje rychlé tasení. součástí balení jsou přídavné patky, 
které umožňují navýšení kapacity zásobníku z 15 na 17 nábojů v ráži 9x19, tři 
vyměnitelné hřbety rukojeti a zaměnitelné ovladače manuální pojistky / decockingu. 
zbraň tak lze plně přizpůsobit potřebám uživatele.

CZ p-07 fde

CZ p-07 kadet

adapter CZ p-07 kadet

Varianta modelu cz p-07 s rámem
v barvě Flat dark earth a s tritiovými mířidly.

9x19 15 (17)  9x21 15 (17)  .40 s&W 12 (15)

kompletní pistole v ráži .22 lr s kovanou hlavní 
a s atraktivní barvou rámu urban grey.

.22 Lr 10

samostatný adaptér kadet je možné použít na veškeré rámy pistolí 
řady cz p-07 bez jakékoli dodatečné úpravy.

.22 Lr 10

p a r a M e t r y ráM spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz p-07 polymer sa/da luminiscenční 
nebo tritioVá 185 95 137 37,5 780 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 

bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz p-07 Fde polymer sa/da tritioVá 185 95 137 37,5 780 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 
bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz p-07 Kadet polymer sa/da VýškoVě
staVitelná 191 103 137 37,5 561 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 

bezpečnostní ozub

adapter Cz p-07 Kadet – – VýškoVě
staVitelná 170 103 40 27 265 –

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        6 4 - 6 5



Výjimečná palebná kapacita 
19+1 ran V ráži 9x19

tři Vyměnitelné 
hřbety rukojeti 
Velikosti s, m, l

dokonalá 
ergonomie 
spouště

extrémně odolná 
poVrchoVá úpraVa záVěru, 
hlaVně a dalších 
hlaVních dílů

Výborně čitelná 
oceloVá mířidla s třemi 
luminiscenčními body

snadno Vyměnitelné 
oVladače manuální 
pojistky a Vypouštění 
kohoutu

dVě dVojice natahoVacích drážek 
pro pohodlnou manipulaci

mechanicky a teplotně stabilní 
polymeroVý rám, zesílený skelnými 
Vlákny a opatřený montážní lištou 
dle mil-std-1913

      outstanding

 capacity

cz p-09 je Vysokokapacitní služební pistole, která si zachoVáVá 
spolehliVost a přesnost i V těch nejnáročnějších podmínkách, 
do nichž se mohou dostat příslušníci ozbrojených složek.

9x19 19 (21)  9x21 19 (21)  .40 s&W 15 (17)

p i s t o l e

CZ p-09 

cz p-09 je vysoce moderní velkokapacitní pistole s polymerovým rámem, 
vyvinutá pro služební účely, sebeobranu a praktickou sportovní střelbu. Vyniká 
vysokou odolností vůči nepříznivým podmínkám, korozi a mechanickému 
poškození. při vývoji byl důraz kladen na ovladatelnost, střelecký komfort 
a maximálně přívětivou ergonomii. spoušťový mechanismus omega umožňuje 
snadnou uživatelskou výměnu ovladačů manuální pojistky a ovladačů vypouštění 
kohoutu na bezpečnostní ozub (decocking), které jsou součástí balení.

CZ p-09 fde

CZ p-09 kadet

adapter CZ p-09 kadet

provedení s rámem v barvě Flat dark earth s tritiovými mířidly.

9x19 19 (21)  9x21 19 (21)  .40 s&W 15 (17)

kompletní pistole ráže .22 lr s rámem v černé barvě.

.22 Lr 10

adaptér určený pro uživatelskou přestavbu
velkorážové pistole cz p-09 na střelbu náboji .22 lr. 

.22 Lr 10

p a r a M e t r y ráM spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz p-09 polymer sa/da luminiscenční 
nebo tritioVá 208 115 148 37,5 855 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 

bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz p-09 Fde polymer sa/da tritioVá 208 115 148 37,5 855 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 
bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz p-09 Kadet polymer sa/da VýškoVě
staVitelná 206 120 147 37,5 640 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 

bezpečnostní ozub

adapter Cz p-09 Kadet – – VýškoVě
staVitelná 186 120 41 27 300 –

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        6 6 - 6 7



hladší chod spouště 
a krátký reset

noVá poVrchoVá úpraVa arcor 
+ VypaloVací černý lak

sVětloVodná 
1mm muška

VýškoVě 
staVitelné hledí

noVý tVar 
hmatníku 
pojistky

úchop maximálně 
přiblížený k ose 
hlaVně

staVitelný 
hmatník 
zádržky 
zásobníku

soFistikoVaný
checkering

       thE 
mastErs’ 

choicE

cz shadoW 2 předstaVuje další generaci dnes již legendárního 
modelu cz 75 sp-01 shadoW. zbraŇ byla VyVíjena Ve spolupráci s elitními 
střelci týmu české zbrojoVky. s Využitím nejmodernějšího Výrobního 
zařízení se zrodila pistole, která dále posouVá hranice sportoVní 
střelby ipsc.

9x19 19  

p i s t o l e

CZ shadow 2 

modernizace hlavních částí zbraně – v prvé řadě závěru a rámu – v kombinaci 
s prodloužením hlavně umožňuje rychleji, přesněji a dynamičtěji opakovat jednotlivé 
výstřely. rám a rukojeť jsou tvarovány s ohledem na co nejpohodlnější a nejhlubší 
úchop a nový checkering zajišťuje naprosto spolehlivý kontakt střílející ruky se zbraní 
za všech okolností.

CZ shadow 2 urban grey

adapter CZ shadow 2 kadet

na nitridovaný rám je navíc použit vypalovací lak
 v trendové barvě urban grey.

9x19 19

adaptér určený pro snadnou uživatelskou přestavbu
pistole cz shadow 2 na střelbu náboji .22 lr.

.22 Lr 10

compEtition

     rEady

p a r a M e t r y ráM střenKy spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz shadoW 2 ocel aluminium sa/da VýškoVě
staVitelná 217 119 157 34 1330 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Cz shadoW 2 urban grey ocel aluminium sa/da VýškoVě
staVitelná 217 119 157 34 1330 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

adapter Cz shadoW 2 Kadet – – – VýškoVě
staVitelná 190 124 41 27 300 –

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        6 8 - 6 9



     dEsignEd

for winning

noVodobá legenda diVize production sportoVní střelby dle praVidel 
ipsc, která se skVěle osVědčuje i V roli služební a obranné zbraně.

9x19 18 (19)  9x21 18 (19)

p i s t o l e

CZ 75 sp-01
shAdow 

CZ 75 sp-01 shadow orange

adapter CZ 75 sp-01 kadet

sportovní speciál nabízející jedinečnou kombinaci přesnosti, 
spolehlivosti a komfortu. Vyznačuje se ručním slícováním leštěné 
hlavně, stranovým vymezením vůlí závěru a odladěním 
spoušťového mechanismu.

9x19 18 (19)  9x21 18 (19)

adaptér určený pro snadnou uživatelskou přestavbu všech
velkorážových pistolí cz sp-01 s rámem shadow na střelbu náboji .22 lr.

.22 Lr 10

p a r a M e t r y ráM střenKy spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz 75 sp-01 shadoW ocel pryž sa/da peVná 207 114 nebo 120 147 37 1180 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Cz 75 sp-01 shadoW orange ocel aluminium sa/da peVná 207 114 nebo 120 147 37 1180 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

adapter Cz 75 sp-01 Kadet – – – VýškoVě
staVitelná 185 120 41 24 275 –

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        7 0 - 7 1

Vrchol mimořádně úspěšné řady cz 75 sp-01. na základě 
zkušeností nejlepších reprezentantů střeleckého družstva 
české zbrojovky a.s. vznikla do všech detailů propracovaná, 
vysoce přesná a mimořádně spolehlivá velkokapacitní 
sa/da pistole, která okamžitě po uvedení na trh opanovala 
divizi production střelby podle pravidel ipsc, avšak je 
ideální i pro obranné a služební účely. pro model shadow 
je typická absence blokové pojistky úderníku, modifikovaný 
spoušťový a bicí mechanismus, vratná pružina s kruhovým 
průřezem, oboustranná manuální pojistka s velkým 
hmatníkem, prodloužený záchyt závěru a montážní lišta dle 
mil-std-1913 se třemi příčnými zářezy.



Vynikající 
ergonomie 
úchopu, nízko 
položená osa 
hlaVně

Vysoká pádoVá 
bezpečnosti díky 
automatické 
blokaci úderníku

hledí se dVěma
tritioVými body

muška 
s tritioVým 
bodem

taktická lišta na připeVnění 
příslušenstVí dle standardu 
mil-std-1913

sražená hrana 
šachty zásobníku 
pro rychlejší 
přebíjení 

prodloužená 
zádržka zásobníku

dVě dVojice 
natahoVacích drážek 
pro pohodlnější a rychlejší 
manipulaci se záVěrem

    all-stEEl 

bEstsEllEr 

špičkoVá Velkokapacitní služební a obranná pistole s oceloVým 
rámem a manuální pojistkou, koncepčně Vycházející z nadčasoVého 
modelu cz 75. hodnocena jako číslo 1 V top 10 pistolích na sVětě 
(u.s army For liFe, 2016).

9x19 18

p i s t o l e

CZ 75 sp-01

cz 75 sp-01 je spolehlivá celoocelová pistole standardní velikosti s klasickým 
spoušťovým mechanismem sa/da, excelentní ergonomií a kultivovaným 
chováním při střelbě. jedná se o dokonalou služební a obrannou variantu oblíbené 
závodní pistole cz 75 sp-01 shadoW.

CZ 75 sp-01

CZ 75 sp-01 TACTICAl

základní provedení opatřené manuální pojistkou 
s oboustrannými hmatníky.

9x19 18

model vybavený oboustrannými hmatníky ovladače vypuštění 
napnutého kohoutu na bezpečnostní ozub (decocking).

9x19 18

p a r a M e t r y ráM střenKy spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz 75 sp-01 ocel pryž sa/da tritioVá 207 114 147 37 1180 manuální pojistka, bezpečnostní ozub, 
blokace úderníku

Cz 75 sp-01 taCtICaL ocel pryž sa/da tritioVá 207 114 147 37 1180 Vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub, 
blokace úderníku

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        7 2 - 7 3



noVý tVar spouště 
pro lepší dosah V režimu da

díky oboustranným oVládacím prVkům 
(manuální pojistka, Vypouštění kohoutu, 
otočitelná zádržka zásobníku) je zbraŇ 
Vhodná i pro leVoruké střelce

ergonomicky 
tVaroVané 
gumoVé střenky 
pro jistější 
úchop zbraně

noVý spoušťoVý 
mechanismus 
doVoluje snadnou 
přestaVbu 
z pojistkoVého 
proVedení 
na decockingoVé 
a naopak

noVý tVar kohoutu 
umožŇuje jeho 
bezpečnější 
a rychlejší oVládání

noVá luminiscenční mířidla

lišta proti odrazům 
sVětla pro lepší střelecký 
komFort

CZ 75 b sTAINless

CZ 75 b New edITIoN

elegantní varianta legendárního modelu cz 75 b vyráběná
z vysoce kvalitní nerezavějící oceli.

9x19 16

luxusní nerezové provedení s pískovaným povrchem a zdobným
broušením vybraných partií závěru a rámu. V usa je tento model 
prodáván pod názvem limited edition.

9x19 16

    omEga is 

pErfEction 

noVá generace nadčasoVého modelu cz 75 b, opatřená zdokonaleným 
spoušťoVým mechanismem omega s oboustrannými, snadno Vyměnitelnými 
oVladači manuální pojistky / decockingu. pistole disponuje noVým tVarem 
spouště, kohoutu a mířidel s Výraznými luminiscenčními body. odpor 
spouště V režimu sa je kolem 16 n.

9x19 16

p i s t o l e

CZ 75 b Ω

ocelová mířidla pistole cz 75 b Ω jsou zvýrazněna třemi světélkujícími body. záměrná 
je prodloužena díky dozadu protaženému hledí. moderní tvar kohoutu byl sjednocen 
s modely cz p-07 a cz p-09. přímější spoušť usnadňuje dosah prstu na spoušť 
v režimu da. hmatníky oboustranných ovladačů manuální pojistky / decockingu 
zaručují spolehlivou manipulaci i se znečištěnýma rukama. podélně rýhovaná lišta 
na temeni závěru brání rušivým odrazům světla při míření. zádržka zásobníku se 
standardně montuje na levou stranu rámu, je však snadno přestavitelná na pravou 
stranu. Vynikající ergonomie zbraně v kombinaci se skvělými vlastnostmi spoušťového 
mechanismus omega umožňují pohotovou a přesnou střelbu v režimu sa i da.

p a r a M e t r y ráM střenKy spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz 75 b Ω ocel pryž sa/da luminiscenční 206 114 138 35 1000 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 
bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 75 b staInLess nerez pryž sa/da luminiscenční 206 114 138 35 1150 manuální pojistka, bezpečnostní ozub, 
blokace úderníku

Cz 75 b neW edItIon nerez dřeVo sa/da tritioVá 206 114 138 35 1150 manuální pojistka, bezpečnostní ozub, 
blokace úderníku
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oceloVé hledí zVýrazněné 
dVěma luminiscenčními body

noVý tVar kohoutu 
a spouště

noVý spoušťoVý 
mechanismus 
doVoluje snadnou 
přestaVbu 
z pojistkoVého 
proVedení na 
decockingoVé 
a naopak

lišta proti 
odrazům sVětla 
pro lepší střelecký 
komFort

oceloVá muška 
s luminiscenčním 
bodem

CZ 2075 RAMI

CZ 2075 d RAMI

subkompakt nabízející všechny hlavní přednosti pistolí 
cz 75 – velký výkon, vysokou přesnost a skvělou ergonomii 
– v kombinaci s mimořádně malými rozměry.

9x19 10 (14)  .40 s&W 8 (10)

subkompakt vybavený levostrannou decockingovou páčkou, 
díky čemuž je vhodný pro použití bezpečnostními složkami.

9x19 10 (14)

    sizE
mattErs

noVá generace bestselleru cz 75 d compact, opatřená zdokonaleným 
spoušťoVým mechanismem omega s oboustrannými, snadno Vyměnitelnými 
oVladači manuální pojistky / decockingu. pistole disponuje noVým tVarem 
spouště, kohoutu a mířidel s Výraznými luminiscenčními body. odpor 
spouště V režimu sa je kolem 17 n.

9x19 14

p i s t o l e

CZ 75 p-01 Ω

cz 75 p-01 Ω spojuje skvělé vlastnosti úspěšného modelu cz 75 d 
compact s výhodami zdokonaleného spoušťového mechanismu 
omega. novinkami dále jsou ocelová tříbodová mířidla s dozadu 
protaženým hledím, přímější spoušť pro snadnější dosah prstu v režimu 
da a moderní kohout, tvarově sjednocený s polymerovými modely 
cz p-07 a cz p-09. rám se vyrábí z vysoce odolné hliníkové slitiny 
a nabízí tak přednosti klasického materiálu při nízké celkové hmotnosti 
zbraně. Výsledkem je vysoce odolná a přesná zbraň vhodná pro 
celodenní skryté i otevřené nošení.

p a r a M e t r y ráM střenKy spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz 75 p-01 Ω aluminium pryž sa/da luminiscenční 184 93 128 38 800 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 
bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 2075 raMI aluminium pryž sa/da luminiscenční 168 75 120 32 695 manuální pojistka, bezpečnostní ozub, 
blokace úderníku

Cz 2075 d raMI aluminium pryž sa/da luminiscenční 168 75 120 32 695 Vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub, 
blokace úderníku
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staVitelné hledí 
u ráže 9x19

noVý design 
kohoutu

noVý tVar rámu 
„czechmate design“ 
s rýhoVáním

sVětloVodná 
muška s čerVeným 
1mm Vláknem

noVý checkering 
na rámu zbraně

Vyladěná sa spoušť 
s roVnou střední částí

noVý materiál a úpraVa hlaVně 
– prodloužení žiVotnosti 
při zachoVání přesnosti

aluminioVé „orange“ 
patky zásobníku V barVě 
střenek

aluminioVé 
„orange“ 
střenky

opěrka pro palec 
druhé ruky

CZ 75 Ts

CZ 75 Ts CZeChMATe

základní model určený pro sportovní střelbu ipsc 
v divizi standard.

9x19 20  .40 s&W 17

pistole cz 75 ts czechmate, nejdokonalejší model rodiny
úspěšných sportovních speciálů tactical sports.

9x19 20  9 MM Major 20

       only 

thE bEst

for you

cz 75 ts orange má ručně lícoVanou hlaVeŇ, která díky noVému 
materiálu a tVaru kulisy Vyniká Výrazně prodlouženou žiVotností. 
rukojeť je opatřena Výrazným checkeringrem, který spolu 
s úpraVami V partiích pod lučíkem a bobřím ocasem zlepšuje 
ergonomii a oVládání zbraně.

9x19 20  .40 s&W 17

p i s t o l e

CZ 75 Ts oRANge

tento špičkově doladěný sportovní speciál představuje momentální vrchol vývoje 
pistolí cz pro ipsc divizi standard. konstrukční základ tvoří zdařilý model cz 75 ts, 
z něhož byl přesně zacílenými úpravami klíčových partií vytvořen krásný a současně 
vysoce efektivní nástroj pro dosahování ultimativních výsledků. díky unikátní kombinaci 
nejmodernější technologií a klasických puškařských postupů pistole cz 75 ts orange 
vyniká skvělou přesností, mimořádnou životností a absolutní spolehlivostí. spolehlivý 
úchop za všech okolností zaručuje nově designovaný checkering na přední a zadní stěně 
rukojeti. trademarkem této zbraně jsou exkluzivní ploché oranžové hliníkové střenky 
a stejně zabarvená patka dvouřadového zásobníku s impozantní kapacitou.

p a r a M e t r y ráM střenKy spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz 75 ts orange ocel aluminium sa VýškoVě 
staVitelná 225 130 150 45 1270 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Cz 75 ts ocel dřeVo sa peVná 225 130 150 45 1270 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Cz 75 ts CzeChMate ocel aluminium sa kolimátor 
a peVná 266 130 140 62 1360 manuální pojistka, bezpečnostní ozub
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dVě dVojice 
natahoVacích 
drážek pro 
pohodlnější 
a rychlejší 
manipulaci se 
záVěrem

indikátor náboje V komoře 
hlaVně (Výstražník)

luminiscenční 
mířidla

sa/da spoušťoVý 
mechanismus

dVojřadý zásobník 
s kapacitou 10 nábojů

dokonalá 
ergonomie 
zbraně

matice Vedení hlaVně 
(barrel bushing)

   stopping

powEr

již dVacet let na trhu – to je nejlepší důkaz mimořádných kValit 
této Vysoce Výkonné, přesné a užiVatelsky komFortní služební 
a obranné pistole ráže .45 acp. 

.45 aCp 10

p i s t o l e

CZ 97 b

u modelu cz 97 b se dokonalá ergonomie pistolí cz 75 snoubí s mimořádným 
výkonem náboje .45 acp. zbraň vyniká vysokou kapacitou zásobníku, kultivovaným 
chováním při střelbě a vysokou přesností v režimu sa i da. k dobrému vyvážení 
přispívá ocelový rám protažený k přednímu čelu závěru. V této partii je v závěru 
namontováno vedení hlavně (barrel bushing) pro její vystředění. pádovou bezpečnost 
zaručuje automatická bloková pojistka úderníku. přítomnost náboje v komoře 
indikuje výstražník. pistole se standardně dodává s dřevěnými střenkami s jemným 
checkeringem, díky nimž je úchop spolehlivý a pohodlný. závěr je opatřen dvěma 
dvojicemi úchopových drážek pro klasický i moderní styl napínání.

CZ 97 b

CZ 97 bd

základní provedení vybavené manuální pojistkou 
s levostranným hmatníkem a automatickou blokací úderníku.

.45 aCp 10

primárně služební varianta opatřená páčkou pro bezpečné vypuštění 
napnutého kohoutu (decocking). nově jsou na zbraň také montovány
pryžové střenky zlepšující uchop za ztížených podmínek. 

.45 aCp 10

p a r a M e t r y ráM střenKy spoušť MířIdLa CeLKová
déLKa (MM)

déLKa
hLavně (MM)

výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz 97 b ocel dřeVo sa/da luminiscenční 212 114,8 150 35 1150 manuální pojistka, blokace úderníku, 
Výstražník

Cz 97 bd ocel pryž sa/da luminiscenční 212 114,8 150 35 1150 Vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub, 
blokace úderníku, Výstražník
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p i s t o l e

ModeL ráže KapaCIta
zásobníKu ráM střenKy spoušť MířIdLa CeLKová

déLKa (MM)
déLKa

hLavně (MM)
výšKa
(MM)

šířKa
(MM)

hMotnost
(g) bezpečnostní prvKy

Cz p-10 C 9x19 15 (17) polymer – striker Fired
 double action

luminiscenční
nebo tritioVá 187 102 132 32,2 760 pojistka spouště (pádoVá pojistka); blokace 

úderníku (pádoVá pojistka); pojistka táhla spouště 

Cz p-10 C Fde 9x19 15 (17) polymer – striker Fired
double action tritioVá 187 102 132 32,2 760 pojistka spouště (pádoVá pojistka); blokace 

úderníku (pádoVá pojistka); pojistka táhla spouště 

Cz p-07 9x19, 9x21, .40 s&W, 
.380 auto

15 (17), 15 (17), 12 (15),
15 polymer – sa/da luminiscenční 

nebo tritioVá 185 95 137 37,5 780 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 
bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz p-07 Fde 9x19, 9x21, .40 s&W, 15 (17), 15 (17), 12 (15), polymer – sa/da tritioVá 185 95 137 37,5 780 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 
bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz p-07 Kadet .22 lr 10 polymer – sa/da VýškoVě
staVitelná 191 103 137 37,5 561 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, bezpečnostní ozub

adapter Cz p-07 Kadet .22 lr 10 – – – VýškoVě
staVitelná 170 103 40 27 265 –

Cz p-09 9x19, 9x21, .40 s&W 19 (21), 19 (21), 15 (17), polymer – sa/da luminiscenční 
nebo tritioVá 208 115 148 37,5 855 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, bezpečnostní ozub, 

blokace úderníku

Cz p-09 Fde 9x19, 9x21, .40 s&W 19 (21), 19 (21), 15 (17), polymer – sa/da tritioVá 208 115 148 37,5 855 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, bezpečnostní ozub, 
blokace úderníku

Cz p-09 Kadet .22 lr 10 polymer – sa/da VýškoVě
staVitelná 206 120 147 37,5 640 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, bezpečnostní ozub

adapter Cz p-09 Kadet .22 lr 10 – – – VýškoVě
staVitelná 186 120 41 27 300 –

Cz shadoW 2 9x19 19 ocel aluminium sa/da VýškoVě
staVitelná 217 119 157 34 1330 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Cz shadoW 2 urban grey 9x19 19 ocel aluminium sa/da VýškoVě
staVitelná 217 119 157 34 1330 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

adapter Cz shadoW 2 Kadet .22 lr 10 – – – VýškoVě
staVitelná 190 124 41 27 300 –

Cz 75 sp-01 shadoW 9x19, 9x21 18 (19), 18 (19) ocel pryž sa/da peVná 207 114 nebo 120 147 37 1180 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Cz 75 sp-01 shadoW orange 9x19, 9x21 18 (19), 18 (19) ocel aluminium sa/da peVná 207 114 nebo 120 147 37 1180 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

adapter Cz 75 sp-01 Kadet .22 lr 10 – – – VýškoVě
staVitelná 185 120 41 24 275 –

Cz 75 sp-01 9x19 18 ocel pryž sa/da tritioVá 207 114 147 37 1180 manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 75 sp-01 taCtICaL 9x19 18 ocel pryž sa/da tritioVá 207 114 147 37 1180 Vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 75 b Ω 9x19 16 ocel pryž sa/da luminiscenční 206 114 138 35 1000 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 
bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 75 b staInLess 9x19 16 nerez pryž sa/da luminiscenční 206 114 138 35 1150 manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 75 b neW edItIon 9x19 16 nerez dřeVo sa/da tritium 206 114 138 35 1150 manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 75 p-01 Ω 9x19 14 aluminium pryž sa/da luminiscenční 184 93 128 38 800 Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, 
bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 2075 raMI 9x19, .40 s&W 10 (14), 8 (10) aluminium pryž sa/da luminiscenční 168 75 120 32 695 manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 2075 d raMI 9x19 10 (14) aluminium pryž sa/da luminiscenční 168 75 120 32 695 Vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

Cz 75 ts orange 9x19, .40 s&W 20, 17 ocel aluminium sa VýškoVě
staVitelná 225 130 150 45 1270 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Cz 75 ts 9x19, .40 s&W 20, 17 ocel dřeVo sa peVná 225 130 150 45 1270 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Cz 75 ts CzeChMate 9x19, 9 mm major 20, 20 ocel aluminium sa kolimátor 
a peVná 266 130 140 62 1360 manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Cz 97 b .45 acp 10 ocel dřeVo sa/da luminiscenční 212 114,8 150 35 1150 manuální pojistka, blokace úderníku, Výstražník

Cz 97 bd .45 acp 10 ocel pryž sa/da luminiscenční 212 114,8 150 35 1150 Vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub, 
blokace úderníku, Výstražník

SA/DA: spoušťový mechanismus s jednočinnou i dvojčinnou funkcí, SA: jednočinná spoušť, RDS: kolimátor

Bezpečnostní ozub: Zářez na kohoutu, který zabrání nechtěnému výstřelu v případě, že během ručního napínání kohoutu dojde k jeho vyklouznutí.
Blokace úderníku: Zabraňuje pohybu úderníku, pokud není stisknuta spoušť. Minimalizuje riziko nechtěného výstřelu při nevhodném zacházení se zbraní, zejména při pádu nabité pistole.
Vypouštění kohoutu (decocking): Slouží k přesunutí kohoutu z napnuté polohy na bezpečnostní ozub bez nutnosti stisknout spoušť. Po vypuštění kohoutu je zbraň bezpečná pro běžnou manipulaci 
a přitom je připravena k okamžitému použití.
Manuální pojistka: Slouží k zajištění zbraně uživatelem.
Pojistka spouště: Zabraňuje samovolnému a nekontrolovanému pohybu spouště vzad (zvyšuje pádovou bezpečnost).
Pojistka táhla spouště: U modelů řady CZ P-10 znemožňuje snížení táhla spouště, které zachycuje předepnutý úderník, a tedy uvolnění úderníku, bez předchozího stisknutí spouště.
Výstražník: Informuje o přítomnosti náboje (případně nábojnice) v nábojové komoře.

uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace.
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dynamická sportovní střelba, bezpeČnostní služba

nebo udržování střelecké kondice a zábava to jsou nejČastější

příklady využití samonabíjecích variant služebních zbraní cz.

Automatické zbraně České zbrojovky 
a.s. patří ve své třídě k absolutní 
světové špičce – a totéž platí i o jejich 
výhradně samonabíjecích variantách 
CZ 805 Bren S1 ráže .223 Rem, 
CZ SCORPION EVO 3 S1 ráže 9x19  
a 9x21. Tyto modely se od výchozích 
služebních modelů liší pouze nevratnou 
absencí střelby v plně automatickém 
režimu. Typická je pro ně mimořádná 
odolnost a životnost, vysoká přesnost 
i při rychle opakovaných výstřelech, 
snadná ovladatelnost i demontáž pro 
běžnou údržbu, spolehlivá funkce 
i při použití speciální nebo přebíjené 

semi-auto
munice, široké základní příslušenství 
a velmi příznivý poměr ceny a kvality. 
Díky tomu se jedná o zbraně vhodné 
pro moderní sportovní střelecké 
disciplíny a výcvikové účely. Některé 
modely jsou upraveny i pro lovecké 
využití. Model CZ SCORPION EVO 
3 S1 používají rovněž bezpečnostní 
složky, jimž legislativa neumožňuje 
používat plně samočinné zbraně. 
Díky této produktové řadě si mohou 
snadno splnit sen všichni, které lákají 
nejmodernější služební produkty České 
zbrojovky Uherský Brod.



možnost oboustranného
umístění páky natažení záVěru

tlumič plamene - záVit 
na ústí hlaVně umožŇuje 
použít roVněž tlumič 
hluku Výstřelu nebo 
násadec pro cVičnou 
střelbu

oboustranné 
oVládání Voliče 
režimu střelby

sklopná, délkoVě 
nastaVitelná odnímatelná
polymeroVá pažba

horizontálně
staVitelná rukojeť

snadná montáž 
příslušenstVí na upínací
lišty dle mil-std-1913

Vnejší hmatník 
záchytu záVěru

snadná montáž 
příslušenstVí 
na upínací lišty 
dle mil-std-1913

polymer Vyztužený 
skelnými Vlákny

s e m i - a u t o

CZ sCoRpIoN
eVo 3 s1
legenda jménem škorpion je zpátky 
– a díky modelu cz scorpion eVo 3 s1 
je dostupná i na ciVilním trhu.

9x19 20  9x21 20

     nEw
lEgEnd

od modelu a1 se verze s1 liší nemožností střelby dávkami a její 
páčka přeřaďovače/manuální pojistky má pouze dvě polohy: zajištěno 
a střelba jednotlivými ranami. Ve všech ostatních ohledech si model s1 
zachovává vynikající ergonomické a střelecké vlastnosti svého 
služebního kolegy a představuje tak ideální sportovní zbraň pro moderní 
dynamické střelecké disciplíny.

nová generace uherskobrodských samopalů cz scorpion eVo 3 a1 ráže 9x19 
a nově i 9x21 patří k nejmodernějším a ejdokonalejším zbraním své kategorie. 
Vynikající ergonomické a střelecké vlastnosti si zachovává i model cz scorpion eVo 3 
s1, který se od verze a1 liší absencí střelby dávkami a krátkými dávkami. díky rozsáhlému 
použití odolných polymerů a sofistikované konstrukci jde o lehkou, snadno ovladatelnou 
a vysoce přesnou zbraň ideální pro bezpečnostní složky i moderní sportovní střelecké 
disciplíny. ke standardním transparentním zásobníkům s kapacitou 20 nábojů lze 
dokoupit zásobníky deseti a třicetiranné.

p a r a M e t r y pažba ráM CeLKová déLKa se sKLopenou/
vyKLopenou-vysunutou pažbou [MM] déLKa hLavně (MM) výšKa s MířIdLy,

bez zásobníKu [MM]
šířKa s vyKLopenou/

sKLopenou pažbou [MM]
hMotMost 

bez zásobníKu (g) hLaveň

Cz sCorpIon evo 3 s1 staVitelná polymer 420/615-665 ± 10 196 ± 1 215 ± 5 60/82 ± 5 2 555 ± 50 koVaná

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        8 6 - 8 7
uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace.



s e m i - a u t o
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CZ sCoRpIoN
eVo 3 s1
příslušEnství

3660-0010 
jednobodoVý popruh

545366901001 
muška pro cz scorpion eVo 3

545366901002 
hledí pro cz scorpion eVo 3

3660-0001 
spona zásobníků (na 2 ks)

1005-9001 
tVg grip

321366142701 
přední opěra, nos

3662-0770-0710nd 
10ranný zásobník transparentní

3662-0770-0720nd 
20ranný zásobník transparentní

3662-0770-0730nd 
30ranný zásobník 
transparentní

3662-0780-0735nd 
30ranný zásobník polymeroVý

3660-0080 
pouzdro pro 1 zásobník

3660-0081 
pouzdro pro 2 zásobníky

3700-7008 
kolimátor aimpoint micro t1 
se spacerem

3700-9001 
kolimátor aimpoint micro t2 
se spacerem

3663-nd01-01
sada náhradních dílů 
cz scorpion eVo3

3663-sd01-0730
sada náhradních dílů 
cz scorpion eVo3

3700-7100
taktická sVítilna inForce 400

3700-7101
taktická sVítilna inForce 400 ir

3700-7102
taktická sVítilna inForce 800

3700-7103
taktická sVítilna inForce 800 ir



p a r a M e t r y pažba ráM CeLKová déLKa se sKLopenou/
vyKLopenou-vysunutou pažbou [MM] déLKa hLavně (MM) výšKa s MířIdLy,

bez zásobníKu [MM]
šířKa s vyKLopenou/

sKLopenou pažbou [MM]
hMotMost 

bez zásobníKu (g) hLaveň

Cz 805 bren s1 11“ teleskopická aluminium 585/792-847 ± 10 277 202 ± 5 72/111 ± 5 3629 ± 50 koVaná

Cz 805 bren s1 14“ teleskopická aluminium 665/875-930 ± 10 360 202 ± 5 72/111 ± 5 3712 ± 50 koVaná

Cz 805 bren s1 16“ teleskopická aluminium 725/935-995 ± 10 392 202 ± 5 72/111 ± 5 3750 ± 50 koVaná

muzzle thread For Various 
attachments

plynoVá trubice V plynoVém 
násadci s možností 
dVoustupŇoVé regulace 
odběru prachoVých plynů

oboustranně instaloVatelná
napínací páka záVěru

dVě montážní lišty dle mil-std-1913 
pro uchycení příslušenstVí 
(možnost přidání dalších dVou lišt 
po stranách)

Výměnná šachta
na zásobníky 
konstrukce cz 
nebo zásobníky 
dle standardu 
nato

oboustranný
přeřaďoVač
režimu střelby

možnost Výměny sklopné pažby
za sklopnou teleskopickou
bez použití nářadí

CZ 805 bReN s1 16“

CZ 805 bReN s1 14“

CZ 805 bReN s1 11“

mechanická sklopná 
mířidla s možností VýškoVé 
rektiFikce mušky a stranoVé 
rektiFikace hledí

s e m i - a u t o

CZ 805 bReN s1
cz 805 bren s1 je ciVilní samonabíjecí puška modulární koncepce V ráži .223 rem., určená nejen 
pro moderní sportoVní střelecké disciplíny, VýcVikoVé účely, loVecké Využití nebo hobby 
střelbu, ale také u Všech ozbrojených složek, které nepožadují plně automatický režim.

.223 reM 30  

     provEn

in combat

Vojenská útočná puška cz 805 bren a1/a2 patří k nejmodernějším a nejodolnějším 
zbraním své kategorie. skvělé ergonomické a střelecké vlastnosti si zachovává i model 
cz 805 bren s1, který se od výchozího služebního vojenského modelu cz 805 bren a1/a2 
liší pouze absencí střelby krátkou dávkou a v plně automatickém režimu. systém zbraně 
je založen na odběru prachových plynů z hlavně s možností dvoustupňové regulace pístového 
mechanismu. závěrový mechanismus je při výstřelu uzamčený. stejně jako vojenská verze 
se vyznačuje mimořádnou přesností a odolností. splňuje požadavky na spolehlivou funkci 
ve ztížených podmínkách (prach, písek, bláto) a extrémním zacházení. povrchová úprava 
zbraně je odolná proti otěru, korozi, slané a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám 
a zplodinám vznikajícím při střelbě. použité materiály na zbrani jsou nehořlavé, případně 
mají zvýšenou odolnost proti hoření, jsou nárazuvzdorné a mají vysokou odolnost proti 
mechanickému poškození. základní rozebrání a složení zbraně pro běžnou údržbu lze provést 
bez použití jakýchkoliv nástrojů. každý střelec má svůj cíl, svou vlastní misi. proto je cz 805 
bren s1 vyráběn ve třech délkách hlavně, a to 11“, 14“ a 16“. 

modulární koncepce umožňuje pušku dále přizpůsobit vlastním podmínkám a požadavkům. 
hlavní výhodou je záměna zásobníkové šachty na zásobníky typu m4 s oboustrannou 
zádržkou zásobníku. další volitelná příslušenství jsou například teleskopická sklopná pažba, 
krátká napínací páka, zvětšená závěsná oka na popruh (pro použití karabin), kompenzátor 
zdvihu, prodloužený přeřaďovač režimu střelby, boční lišty dle mil-std-1913 a spousta 
dalších doplňků.

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        9 0 - 9 1
uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace.



CZ 805 bReN s1
příslušEnství

s e m i - a u t o

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        9 2 - 9 3

545805800000 
sada mířidel pro cz 805 bren

3701-3501-6501nd 
zásobník cz 805 bren 
.223 rem. (30 ran) polymer

3702-3400-04nd 
pažba sklopná

3700-0730-02nd 
oVládací páka krátká

3700-0090-02nd 
páčka prodloužená praVá

3700-0080-02nd 
páčka prodloužená leVá

3700-0490-01nd 
poutko zadní

3700-0480-01nd 
poutko přední

3700-0006 
rukojeť mVg grip caa

3700-1850-01nd 
kompenzátor

3700-0029 
popruh na zbraŇ 1-2 bodoVý

3700-0530-01pnd 
rail boční (2 ks)

3660-0010 
jednobodoVý popruh

3702-3400-05nd 
pažba sklopná teleskopická

3700-0054 
kolimátor eotech exps 3-0

3700-0055 
přídaVný dalekohled eotech g33

3700-7006 
kolimátor aimpoint compm4s

3700-7007 
přídaVný dalekohled aimpoint 3xmag

3700-0016 
taktický nůž

690000000150 
obal pouzdra nože

3700-6000 
zásobník m16 (30 ran) oceloVý

3700-7100
taktická sVítilna inForce 400

3700-7101
taktická sVítilna inForce 400 ir

3700-7102
taktická sVítilna inForce 800

3700-7103
taktická sVítilna inForce 800 ir

3702-3000-1601nd
zásobníkoVá šachta stanag

3722-3500-6501nd
zásobník (30 ran) polymer



p ř í s l u š e n s t V í

5570-1720-01  
kompenzátor na záVit m14x1

5812-1293-04nd 
poutko

5572-2000-5303nd 
zásobník cz 557 .243 Win./.308 Win. 4 ran

5570-0120-01 
krytka záVitu m14x1

5273-1051-6409nd 
zásobník cz 527 .223 rem. 5 ran

5273-1051-0209nd 
zásobník cz 527 .17/.22 hornet 5 ran

273-1051-3909nd 
zásobník cz 527 .204 ruger 5 ran

5273-1051-4009nd 
zásobník cz 527 .222 rem. 5 ran

5273-1052-43nd 
zásobník cz 527 7,62x39 5 ran

6593-2000-01nd 
montáž 2 dílná cz 527 pr. 1“ bordson

6593-6000-01nd 
montáž 2 dílná cz 527 pr. 30mm 
bordson

6793-1000-01nd 
montáž 1 dílná cz 557 pr. 1“

6793-5000-01nd 
montáž 1 dílná cz 557 pr. 30mm

5572-2000-5302nd 
zásobník cz 557 .243 Win./.308 Win. 
10 ran

5120-0330-01 
gumoVá kulička na kliku

1080-7010 
WeaVer lišta cz 557 dlouhé lůžko

5273-1054-6415nd 
zásobník cz 527 .223 rem. 3 ran

5120-0210-04 
tlumič se záVitem m14x1 pro ráže .17 
hornet .223 rem.

5120-0210-05 
tlumič se záVitem m15x1 pro ráže .17 
hornet .223 rem.

5120-0220-01 
tlumič se záVitem m14x1 
pro ráže 6,5-7,62 mm

5120-0220-02 
tlumič se záVitem m18x1 
pro ráže 6,5-7,62 mm

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        9 4 - 9 5

CZ 527/557
příslušEnství

1070-9040
WeaVer lišta cz 527



5120-5520-01 
řemen na zbraŇ – sVětlý

5120-5520-02 
řemen na zbraŇ – tmaVý

5120-5501-01 
opasek s drátěnou sponou - sVětlý 
75-90 cm

5120-5502-01 
opasek s drátěnou sponou - sVětlý 
90-105 cm

5120-5503-01 
opasek s drátěnou sponou - sVětlý 
105-120 cm

5120-5504-01 
opasek s drátěnou sponou - sVětlý 
120-135 cm

5120-5505-01 
opasek s drátěnou sponou - sVětlý 
135-150 cm

5120-5501-02 
opasek s drátěnou sponou – tmaVý 
75-90 cm

5120-5502-02 
opasek s drátěnou sponou – tmaVý 
90-105 cm

5120-5503-02 
opasek s drátěnou sponou – tmaVý 
105-120 cm

5120-5504-02 
opasek s drátěnou sponou – tmaVý 
120-135 cm

5120-5505-02 
opasek s drátěnou sponou – tmaVý 
135-150 cm

5120-5511-01 
opasek s mosaznou sponou - sVětlý 
75-90 cm

5120-5512-01 
opasek s mosaznou sponou - sVětlý 
90-105 cm

5120-5513-01 
opasek s mosaznou sponou - sVětlý 
105-120 cm

5120-5514-01 
opasek s mosaznou sponou - sVětlý 
120-135 cm

5120-5515-01 
opasek s mosaznou sponou - sVětlý 
135-150 cm

5120-5511-02 
opasek s mosaznou sponou – tmaVý 
75-90 cm

5120-5512-02 
opasek s mosaznou sponou – tmaVý 
90-105 cm

5120-5513-02 
opasek s mosaznou sponou – tmaVý 
105-120 cm

5120-5514-02 
opasek s mosaznou sponou – tmaVý 
120-135 cm

5120-5515-02 
opasek s mosaznou sponou – tmaVý 
135-150 cm

5120-5532-01 
popruh na náboje 375 h&h– sVětlý

5120-5532-02 
popruh na náboje 375 h&h – tmaVý

5120-5540-01 
obal na zbraŇ z bůVolí kůže 

5120-5534-01 
brašna – sVětlý

5120-5534-02 
brašna – tmaVý

5120-5530-01 
popruh na náboje 404 jeFF– sVětlý

5120-5530-02 
popruh na náboje 404 jeFF– tmaVý

5120-5531-01 
brašnička na náboje 404 jeFF– sVětlý

5120-5531-02 
brašnička na náboje 404 jeFF– tmaVý

5120-5533-01 
brašnička na náboje 375 h&h – sVětlý

5120-5533-02 
brašnička na náboje 375 h&h– tmaVý

p ř í s l u š e n s t V í

CZ sAFARI ClAssICs
příslušEnství
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p ř í s l u š e n s t V í

5120-0110-02 
cz řemen na zbraŇ nylon/guma hnědý

5120-0110-11 
cz řemen na zbraŇ kůže/guma sVětlý

1081-7383 
poutko na zbraŇ 2ks V bal. neW 
poutko trigatti

5120-0110-03 
cz řemen na zbraŇ nylon/guma 
oranžoVý

5120-0110-12 
cz řemen na zbraŇ kůže/guma tmaVý

5120-0100 
cz pouzdro na pušku, dia. 118 cm, 
černá

5120-0200 
cz riFle tool

120-0110-01 
cz řemen na zbraŇ nylon/guma zelený

5120-0110-04 
cz řemen na zbraŇ tVíd/guma tVíd

5120-0110-05 
cz řemen na zbraŇ nylon/guma camo

5120-0110-09 
cz řemen na zbraŇ nylon/guma černý

5120-0101 
cz pouzdro na pušku, dia. 118 cm, 
zelená

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        9 8 - 9 9



C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        100-101

1002-4100-02 
4“ aluminum cz 512 picatinny rail

1002-4100-05 
ati poutko na řemen

1002-4100-08 
botka tactilite scorpion razorback 
recoil pad upgrade kit

5073-1200-8802nd 
zásobník cz 455/512 Wmr/hmr 10 ran 
polymer

6593-3000-01nd 
montáž 2 dílná cz 455/452/512/200 pr. 1“ 
bordson

6593-7000-01nd 
montáž 2 dílná cz 455452/512/200 pr. 
30mm bordson

1002-4100-03 
12“ aluminum cz 512 picatinny rail

1002-4100-06 
tactlite set Vyšší/nižší staVitelné 
licnice

5133-1200-02nd 
zásobník cz 455/452/512 .22 lr 10 ran 
polymer

5073-1000-8802nd 
zásobník cz 455/512 Wmr/hmr 5 ran 
polymer

1002-4100-01 
2“ aluminum cz 512 picatinny rail

1002-4100-04 
cz 512 ati držák poutka

1002-4100-07 
botka tactilite scorpion x2 recoil 
pad upgrade kit

5133-1000-02nd 
zásobník cz 455/452/512 .22 lr 5 ran 
polymer

5123-1225-02nd 
zasobnik cz 455/512 .22 lr 25 ran 
polymer

p ř í s l u š e n s t V í

CZ 512
příslušEnství



1002-5100-01
cz 455 trigger guard set .22 lr black

1002-5100-02
cz 455 trigger guard set .22 lr gold

1002-5100-03
cz 455 trigger guard set .22 lr green

1002-5100-04
cz 455 trigger guard set .22 lr red

1002-5100-05
cz 455 trigger guard set .22 lr blue

5133-1200-01nd
zásobník cz 455/452 .22 lr 10 ran koV

5133-1000-02nd
zásobník cz 455/452/512 .22 lr 5 ran 
polymer

5073-1900-01nd
hledí pro cz 455 camp riFle

5133-1000-01nd
zásobník cz 455/452 .22 lr 5 ran koV

5073-1200-8802nd
zásobník cz 455/512 Wmr/hmr 10 ran 
polymer

5073-1800-01nd 
cz 455 FlyWeight trigger

6593-3000-01nd
montáž 2 dílná cz 455/452/512/200 
pr. 1“ bordson

6593-7000-01nd
montáž 2 dílná cz 455452/512/200 
pr. 30mm bordson

5131-1001-02nd
nabíjecí Vložka jednoranná 
cz 455 .22lr

5133-1200-02nd
zásobník cz 455/452/512 .22 lr 10 ran 
polymer

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        102-103

5123-1225-02nd 
zasobnik cz 455/512 .22 lr 25 ran 
polymer

5073-0090-05nd 
miniset cz 455 american 22 lr

5073-0090-8805nd 
miniset cz 455 american 22 Wmr

5073-0090-8905nd 
miniset cz 455 american 17 hmr

5073-0090-01nd 
miniset cz 455 lux 22 lr

5073-0090-8801nd 
miniset cz 455 lux 22 Wmr

5073-0090-8901nd 
miniset cz 455 lux 17 hmr

5073-0090-02nd 
miniset cz 455 lux ii 22 lr

5073-0090-8802nd 
miniset cz 455 lux ii 17 hmr

5073-0090-8902nd 
miniset cz 455 lux ii 22 Wmr

5073-0090-21nd 
miniset cz 455 Varmint 22 lr

5073-0090-8821nd 
miniset cz 455 Varmint 22 Wmr

5073-0090-8921nd 
miniset cz 455 Varmint 17 hmr

1070-9030 
lišta WeaVer cz 455

5120-0210-01 
tlumič se záVitem ph pro ráže .17 hmr; 
.22 Wmr; .22 lr

5120-0210-02 
tlumič se záVitem stell pro ráže .17 
hmr; .22 Wmr; .22 lr

5120-0210-03 
tlumič se záVitem 1/2“x28 unF pro ráže 
.17 hmr; .22 Wmr; .22 lr

5500-2990-01nd 
trigatti poutko

5073-1000-8802nd
zásobník cz 455/512 Wmr/hmr 5 ran 
polymer

1070-9031 lišta WeaVer cz 455 25moa

1070-9033 lišta WeaVer cz 455 stříbrná

5812-1293-04nd 
poutko cz 455

p ř í s l u š e n s t V í

CZ 455
příslušEnství



3190-0002
diopter sada

1023-4060-4406nd
zásobník 5 ran pro cz 200 .22

1020-0630-4401nd
adaptér na pumpu k cz 200

1093-0010
Vzduch. pumpa přísl. VětroVky

1093-0011
Vzduch. pumpa s dry pac system

1091-1021
zásobník 10 ran pro cz 200 .177

1091-1022
zásobník 10 ran pro cz 200 .22

1091-1023
náhradní disk na diabolky .177

1091-1024
náhradní disk na diabolky .22

6593-3000-01nd
montáž 2 dílná cz 455/452/512/200 
pr. 1“ bordson

6593-7000-01nd
montáž 2 dílná cz 455452/512/200 
pr. 30mm bordson

chyba měření menší než  < 0,14 m/s 
délka provozu na baterie  7 hodin 
pracovní kmitočet  40 mhz 
komunikační rozhraní  usb 
paměť měření  250 
nastavení hmotnosti střely  0,01 - 65,00 g 
rozpětí měřených rychlostí  2 - 1000 m/s 
 
- Volitelné přepínání mezi metrickými 
 a imperiálními jednotkami   
- Volitelné přepínaní jazykových mutací 
 (angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, 
 švédština, italština, polština, čeština) 
- Volitelné podsvícení displeje   
- export dat do pc   
- možnost tisku dat (měření)   
- on-line výstup na monitor

C z  p r o d u K t o v ý  K a t a L o g  2 0 1 8        104-105

1093-0100
střelecký chronograF 
pro VzduchoVé zbraně

p ř í s l u š e n s t V í

CZ 200
příslušEnství

1022-1000-4407nd
tlakoVý kontejner cz 200 155 cm

1022-1000-4403nd
tlakoVý kontejner cz 200 122 cm

1093-0110
cz 200 duraloVý kontejner set 150cm2

set obsahuje: regulátor tlaku, rychloplnění 
s manometrem, plnící adaptér, duralovou 
prodlouženou kartuši zakončenou klasickým 
ventilem. V setu je použita naše verze 
odvzdušněného regulátoru nastavena na 
optimální tlak pro tuto pušku (95-100bar) 
jež poskytne maximální možnou konzistenci 
rychlosti výstřelů a tedy i přesnosti pušky . 
kartuše má oproti originální téměř 3x nižší 
hmotnost.



tričko pro skryté nošení s pokročilým 
ergonomickým designem. design vesty je 
podřízen maximální diskrétnosti nošení, které 
vyžadují tajné operace nebo osobní ochrana.

- nejlehčí  balistická vesta
- anatomický design pro skryté nošení
- unikátní systém rychlého oblékání
- moira® funkční vlákno

baLIstICKá odoLnost:
- nij std 0101.04 level ii.a
- nij std 0101.04 level iii. a
- dle přání zákazníka

balistická vesta pro skryté nošení cz 4m Vip. design 
vesty je podřízen maximální diskrétnosti nošení. 
je vhodná zejména pro bodyguardy, ochranu Vip 
osob nebo pro hlídková oddělení policejních a 
bezpečnostních složek. Vnější materiál vesty snižuje 
adhezi svrchního oděvu a je bezhlučný. použité 
speciální velcro zipy jsou šetrné k oděvu. pružné části 
vesty jsou vyrobeny z neoprenu, který odolává uV 
záření a vyniká vysokou odolností a stálou pružností. 
Vesta je konstruována tak, aby nevytvářela nežádoucí 
záhyby a při skrytém nošení nebyla postřehnutelná 
v žádné pozici. Vesta je vpředu vybavena speciální 
kapsou pro přidání balistického panelu proti puškové 
munici 
až do odolnosti level iV nij.

typy baLIstICKé odoLnostI:
- nij std 0101.04 level ii.a
- nij std 0101.04 level iii. a
- čsn 395360 tbo2
- čsn 395360 tbo3
- stanag 2920 s odolností V50 až 650m/s
 
Celková váha (vel. l, nij 01.01.04 level iii.a) jen 1,7 kg
plocha balistické ochrany (vel. l) 0,3 m2

typy odoLnostI protI průpIChu:
- nij 01 15.01
- hosdb kr1
- hosdb kr2
- čsn 395360 ton i
- čsn 395360 ton ii
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0600-0340
baLIstICKé trIčKo/vesta 
pro ultra-skryté nošení cz 4m spirit 
– černá (l)

0106-0240
baLIstICKá vesta 
pro skryté nošení cz 4m Vip 
– těloVá (l)

ilustrační foto

1091-1224
pojistka sp-01 oboustranná plochá

1091-1233
bicí pružina 16lbs cz 75, sp-01, ts

1091-1232
bicí pružina 13lbs cz 75, sp-01, ts

1091-1236
Vedení Vratné pružiny ocel sp-01

1091-1174
recoil spring 11lbs sp-01

1091-1190
recoil spring 13lbs cz sp-01, ts

5120-0200
cz riFle tool

1091-1246
buFFer sada ( 3x široký, 2x úzký )

1091-1247
buFFer pro železné Vedení pružiny 

1091-1337
prodloužená pojistka shadoW 2 (l)

0423-2500-02nd
prodloužená pojistka shadoW 2 (r)

5185-0034
čistící šnůra hlaVně
-dVojitý kartáč 12ga

5185-0043
-dVojitý kartáč 16ga

5185-0035
-dVojitý kartáč 20ga

5185-0037
-dVojitý kartáč .223 rem.

5185-0040
-dVojitý kartáč .22 lr

5185-0033
-dVojitý kartáč .40 s&W

5185-0036
-dVojitý kartáč 7.62 mm

5185-0038
-dVojitý kartáč 7 mm

5185-0039
-dVojitý kartáč 8 mm

5185-0032
-dVojitý kartáč 9x19

0713-sd01-01
sada zbrojíře cz p-07/p-09/cz 75 Ω

8161-0060
montážní podložka cz p-09

0713-01-01nd
sada náhradních dílů cz p-07/p-09

0423-01-0730nd
sada nd cz 75 sp-01 tactical

0423-01-0734nd
sada nd cz 75 sp-01 shadoW

0423-01-0760nd
sada nd cz 75 Ω

0713-2500-01nd
manuální pojistka set cz p-07/p-09

0713-2600-01nd
Vypouštění set cz p-07/p-09

0713-sd01-01
soupraVa náradí zbrojíře 
cz p-07 / p-09
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1091-1180-01
pažbičky cz 75 dlouhé rýhoVané
black

1091-1180-02
pažbičky cz 75 dlouhé rýhoVané
silVer

1091-1180-03
pažbičky cz 75 dlouhé rýhoVané
red

1091-1180-04
pažbičky cz 75 dlouhé rýhoVané
blue

1091-1182-01
pažbičky cz 75 krátké rýhoVané
black

1091-1182-02
pažbičky cz 75 krátké rýhoVané
silVer

1091-1182-03
pažbičky cz 75 krátké rýhoVané
red

1091-1182-04
pažbičky cz 75 krátké rýhoVané
blue

1091-2180-12
pažbičky cz shadoW 2 stříbrné 
(hard elox)

1091-2180-14
pažbičky cz shadoW 2 modré 
(hard elox)

1091-2180-11
pažbičky cz shadoW 2 černé 
(hard elox)

1091-2180-21
pažbičky cz shadoW 2 krátké černé 
(hard elox)

1091-2180-22
pažbičky cz shadoW 2 krátké stříbrné 
(hard elox)

1091-2180-24
pažbičky cz shadoW 2 krátké modré 
(hard elox)

1091-2180-25
pažbičky cz shadoW 2 krátké FialoVé

1091-1185-01
pažbičky cz 97 dlouhé rýhoVané černé 

1091-1185-02
pažbičky cz 97 dlouhé rýhoVané 
stříbrné

1091-2180-05
pažbičky cz shadoW 2 FialoVé

0422-0710-07nd
zásobník cz 75/85 9x19/9x21 
(16 ran)

0552-0030-06nd
zas. upln cz p-10c 9x19 (17 ran) 
aFc Wh nd

0552-0030-10nd
zas. upln cz p-10c 9x19 (15 ran) 
aFc Wh nd

1010-1309
zásobník cz p-07 kadet

1010-1310
zásobník cz p-09 kadet

0722-0030-02nd
magazine cz p-09 .40 s&W aFc 
(15 ran)

0712-0030-35nd
zásobník cz p-07 .40 s&W aFc 
(12 ran)

0712-0030-40nd
zásobník cz p-07 9mm luger 
Wh aFc (15 ran)

0722-0030-10nd
zásobník cz p-09 9mm aFc 
(19 ran)

0422-0710-09nd
zásobník cz 75 neW edition 
9x19 (16 ran)

0712-0030-34nd
zásobník cz p-07 9mm aFc 
(15 ran)

0552-0030-06nd
zásobník cz p-10c 9mm aFc 
(15 ran)

0552-0030-10nd
zásobník cz p-10c 9mm aFc 
(17 ran)

0712-0030-31nd
zásobník cz p-07 9mm 
(10 ran)

0712-0030-01nd
zásobník cz p-07 9mm 
broWning aFc (15 ran)

0642-0710-02nd
zásobník 2075 rami 9x19 
(14 ran)

0422-3710-1650nd
zásobník cz 75 .40 s&W 
(16 ran)

0642-0710-01nd
zásobník 2075 rami 9x19 
(10 round)

0472-3710-1617nd
zásobník cz 75 ts .40 s&W 
(17 ran)

0472-3710-0710nd  
zásobník ts, cz 10/9x19

0472-3710-1601nd
zásobník ts 16/.40 s&W

0422-0710-19nd
zásobník sp-01 9x19 (18 ran)

0422-0710-10nd
zásobník sp-01 9x21 (15 ran)

0422-1710-1610nd
zásobník cz 75 .40 s&W 
(10 ran)

0422-1710-26nd
zásobník cz 75/85/sp-01 9x19 
(10 ran)

0432-0710-08nd
zásobník cz 75 compact 
9x19/9x21 (dno pryž) 
(14 ran)

0432-0710-09nd
zásobník cz 75 compact 
9x19 (dno plech) (14 ran)

0432-3710-1604nd
zásobník cz 75 compact 
.40 s&W (10 ran)

0442-1710-12nd
zásobník cz 75 kadet 2 .22 lr 
(10 ran)

0462-0710-01nd
zásobník cz 97 .45 acp 
(10 ran)

0472-3710-0706nd
zásobník cz 75 ts 9x19 
(20 ran)

0472-3710-1610nd
zásobník cz 75 ts .40 s&W 
(10 ran)
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* cz p-07, cz p-09, 
 cz 75 compact, 
 cz 75 d compact, cz 75, 
 cz 75 b Ω, cz 85, cz 97, 
 cz sp-01, 
 cz 75 sp-01 tactical, 
 cz 75 sp-01 shadoW, 
 cz 75 sp-01 phantom, 
 cz 75 ts, cz 75 ts czechmate

** cz 75 compact, 
 cz 75 d compact, cz 75, 
 cz 75 b Ω, cz 85, cz 97, 
 cz sp-01, 
 cz 75 sp-01 tactical, 
 cz 75 sp-01 shadoW, 
 cz 75 sp-01 phantom, 
 cz 75 ts, cz 75 ts czechmate

Výška hledí hledí deFender 
s bodem

hledí deFender 
bez bodu

hledí target 
s bodem

hledí target 
bez bodu

Fibre optic rear 
sight

cz p-07 / cz p-09 7,3 mm 15 1091-1260 12 1091-1263 1091-1266 1091-1269 20 1091-1272

cz 75 / 85 / sp-01 8,3 mm 16 1091-1261 13 1091-1264 1091-1267 14 1091-1270 17 1091-1273

cz 75 sp-01 shadoW 10 mm 1091-1262 1091-1265 1091-1268 1091-1271 18 1091-1274

Výška mířidel mířidla se sVětloVodným 
Vláknem 1 mm

mířidla se sVětloVodným 
Vláknem 1,5 mm tritioVá mířidla 

cz p-07 / cz p-09 5,5 mm 1091-1282-02 19 1091-1283-02 0721-0700-02nd

cz p-07 / cz p-09 5,75 mm 1091-1282-03 1091-1283-03 21 0721-0700-03nd

cz p-07 / cz p-09 6 mm 1091-1282-04 1091-1283-04 0721-0700-04nd

Výška mušky muška 
s bodem  *

muška 
bez bodu *

sVětloVodná 
muška 1 mm **

sVětloVodná 
muška 1,5 mm **

5.25 mm 1091-1250-01 1091-1251-01 1091-1252-01 1091-1253-01

5.5 mm 1091-1250-02 1091-1251-02 10 1091-1252-02 11 1091-1253-02

5.75 mm 8 1091-1250-03 1091-1251-03 1091-1252-03 1091-1253-03

6 mm 1091-1250-04 1091-1251-04 1091-1252-04 1091-1253-04

6.25 mm 1091-1250-05 1091-1251-05 1091-1252-05 1091-1253-05

6.5 mm 1091-1250-06 1091-1251-06 1091-1252-06 1091-1253-06

6.75 mm 1091-1250-07 1091-1251-07 1091-1252-07 1091-1253-07

7 mm 1091-1250-08 1091-1251-08 1091-1252-08 1091-1253-08

7.5 mm 1091-1250-09 9 1091-1251-09 1091-1252-09 1091-1253-09

8 mm 1091-1250-10 1091-1251-10 1091-1252-10 1091-1253-10

8.5 mm 1091-1250-11 1091-1251-11 1091-1252-11 1091-1253-11

1091-1320
kohout sa/da 

1091-1321
kohout sa 

1091-1322
kohout sa skrytý

1091-1323
kohout sa retro 

8

1091-1250-03

9

1091-1251-09

10

1091-1252-02

11

1091-1253-02

12

1091-1263

13

1091-1264

14

1091-1270

15

1091-1260

16

1091-1261

17

1091-1273

18

1091-1274

19

1091-1283-02

20

1091-1272

1081-0009
hledí staVitelné cz 75/85

21

0721-0700-03nd

0423-0621-44nd
mířidla set oceloVá tritioVá V.4

0423-0621-45nd
mířidla set oceloVá tritioVá V.5

0423-0621-46nd
mířidla set oceloVá tritioVá V.6

0721-0700-02nd
mířidla set oceloVá tritioVá V.2 (5.50 mm)

0721-0700-03nd
mířidla set oceloVá tritioVá V.3 (5.75 mm)

0721-0700-04nd
mířidla set oceloVá tritioVá V.4 (6.00 mm)

1081-0105
hledí staVitelné cz 75 ts orange

1081-0101
hledí staVitelné cz shadoW 2

1081-0011
hledí staVitelné cz sp-01 sW

1081-0013
hledí staVitelné tactical sport

1091-1250-xx
muška s bodem

1091-1251-xx
muška bez bodu

0721-0700-xxnd
tritioVá mířidla cz p-07/p-09
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1091-1147-01
trychtýř zásobníku úzký černý

1091-1147-02
trychtýř zásobníku úzký stříbrný

1091-1147-03
trychtýř zásobníku úzký čerVený

1091-1147-04
trychtýř zásobníku úzký modrý

1091-1148-03
trychtýř zásobníku široký čerVený

1091-1148-01
trychtýř zásobníku široký černý

1091-1148-02
trychtýř zásobníku široký stříbrný

1091-1147-04
trychtýř zásobníku široký modrý

1091-1245
trychtýř zásobníku cz 75 široký 
mosaz

1091-1244
trychtýř zásobníku cz 75 úzký mosaz

1091-2280-14
trychtýř cz shadoW 2 modrý

1091-2280-01
trychtýř cz shadoW 2 černý

1091-2280-05
trychtýř cz shadoW 2 FialoVý

1091-2280-12
trychtýř cz shadoW 2 stříbrný

1091-1310-01
sa spoušť roVná (cz 75/sp-01/ts/
shadoW 2) černá

1091-1310-02
sa spoušť roVná (cz 75/sp-01/ts/
shadoW 2) stříbrná

1091-1310-03
sa spoušť roVná (cz 75/sp-01/ts/
shadoW 2) čerVená

1091-1310-04
sa spoušť roVná (cz 75/sp-01/ts/
shadoW 2) modrá

1091-1312-04
spoušť cz 75 ts modrá

1091-1312-03
spoušť cz 75 ts čerVená

1091-1312-02
spoušť cz 75 ts stříbrná

1091-1312-01
spoušť cz 75 ts černá 

1091-1311-01
sa spoušť target (cz 75/sp-01/ts/
shadoW 2) černá

1091-1311-02
sa spoušť target (cz 75/sp-01/ts/
shadoW 2) stříbrná

1091-1311-03
sa spoušť target (cz 75/sp-01/ts/
shadoW 2) čerVená

1091-1311-04
sa spoušť target (cz 75/sp-01/ts/
shadoW 2) modrá

1091-1340-01
aluminioVé dno zásobníku cz 75 
černé

1091-1340-02
aluminioVé dno zásobníku cz 75 
stříbrné

1091-1340-03
aluminioVé dno zásobníku cz 75 
čerVené 

1091-1340-04
aluminioVé dno zásobníku cz 75 
modré 

1091-1342-01
aluminioVé dno zásobníku cz 75 ts 
černé

1091-1342-02
aluminioVé dno zásobníku cz 75 ts 
stříbrné

1091-1342-03
aluminioVé dno zásobníku cz 75 ts 
čerVené

1091-1342-04
aluminioVé dno zásobníku cz 75 ts 
modré

1091-1343-01
aluminioVé dno zásobníku 
cz 75 +2 černé

1091-1343-01
aluminioVé dno zásobníku 
cz 75 +2 stříbrné

1091-1343-01
aluminioVé dno zásobníku 
cz 75 +2 čerVené

1091-1343-01
aluminioVé dno zásobníku 
cz 75 +2 modré

1091-1341-01
aluminioVé dno zásobníku cz 75 sp-01 
černé

1091-1341-02
aluminioVé dno zásobníku 
cz 75 sp-01 stříbrné

1091-1341-03
aluminioVé dno zásobníku 
cz 75 sp-01 čerVené

1091-1341-04
aluminioVé dno zásobníku 
cz 75 sp-01 modré

1091-1141-02
aluminioVé dno zásobníku 
sp-01 stříbrné 

1091-1141-01
aluminioVé dno zásobníku 
sp-01 černé

1091-1141-03
aluminioVé dno zásobníku
sp-01 čerVené

1091-1141-04
aluminioVé dno zásobníku 
sp-01 modré

1091-1345-11
aluminioVé dno zásobníku 
do trychtýře cz shadoW 2 černé

1091-1345-12
aluminioVé dno zásobníku 
do trychtýře cz shadoW 2 stříbrné

1091-1345-05
aluminioVé dno zásobníku 
do trychtýře cz shadoW 2 FialoVé

1091-1345-14
aluminioVé dno zásobníku 
do trychtýře cz shadoW 2 modré

1091-1189
aluminioVé dno zásobníku cz p-07/p-09 
černé

0711-0770
dno zasobniku +2 cz p-07/p-09 nd
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5125-2100-01
střelecká taška cz černá

5125-2100-02
střelecká taška cz hnědá

3660-0020
sVítilna inForce apl a-05-1

3660-0022
sVítilna inForce aplc compact

3660-0021
sVítilna inForce apl Fde a-06-1

5125-1040
kydex pouzdro p-09 (p)

5125-1041
kydex pouzdro p-09 (l)

5125-1042
kydex pouzdro p-07 (p)

5125-1043
kydex pouzdro p-07 (l)

5125-1044
kydex pouzdro cz 75 d compact (p)

5125-1045
kydex pouzdro cz 75 d compact (l)

5125-1099
kydex pouzdro cz p-10 c

5125-1046
pouzdro na zásobník cz p-07/p-09/p-10

5125-1047
pouzdro na zásobník cz p-07/p-09/p-10 
dVojité

5125-1048
pouzdro na zásobník cz 75

5125-1049
pouzdro na zásobník cz 75 dVojité

5125-1012
pouzdro polymeroVé hogue cz p-07 (p)

5125-1013
pouzdro polymeroVé hogue cz p-07 (l)

5125-1014
pouzdro polymeroVé hogue cz p-09 (p)

5125-1015
pouzdro polymeroVé hogue cz p-09 (l)

5125-1024
pouzdro polymeroVé služební hogue 
cz p-09 (p)

5125-1025
pouzdro polymeroVé služební hogue 
cz p-09 (l)

5125-1026
pouzdro polymeroVé služební hogue 
cz p-10 c (p)

5125-1027
pouzdro polymeroVé služební hogue 
cz p-10 c (l)

5125-1016
pouzdro polymeroVé hogue cz p-10 c (p)

5125-1017
pouzdro polymeroVé hogue cz p-10 c (l)

5125-0186
pouzdro Vnitřní cz 75/85, sp-01 (p)

5125-0187
pouzdro Vnitřní cz 82/83, cz 2075 rami (p)

5125-0188
pouzdro Vnitřní cz 92 (p)

5125-0196
pouzdro Vnitřní cz 75 compact (p)

5125-0912
pouzdro Vnitřní cz p-07 (p)

5125-0913
pouzdro Vnitřní cz p-07 (l)

5125-1010
pouzdro polymeroVé hogue cz 75/85, 
sp-01, sp-01 t, sp-01 sW (r)

5125-1011
pouzdro polymeroVé hogue cz 75/85, 
sp-01, sp-01 t, sp-01 sW (l)

5125-1020
pouzdro polymeroVé služební hogue 
cz 75/85, sp-01, sp-01 t, sp-01 sW (p)

5125-1021
pouzdro polymeroVé služební hogue 
cz 75/85, sp-01, sp-01 t, sp-01 sW (l)

5125-1022
pouzdro polymeroVé služební hogue 
cz p-07 (p)

5125-1023
pouzdro polymeroVé služební hogue 
cz p-07 (l)

5125-1060
kydex pouzdro cz 75 (p)

5125-1062
kydex pouzdro sp-01 (p)

5125-1063
kydex pouzdro cz 2075 rami

5138-0602
pouzdro na zásobník

5138-0603
pouzdro na zásobník - dVojité

5125-1030
stehenní modul pro polymeroVé 
pouzdra 

5125-1097 
kydex pouzdro cz p-10 c 
+ inForce apl (p)  

5125-1096 
kydex pouzdro cz p-10 c 
+ inForce apl (l)  

5125-1095 
kydex pouzdro cz p-10 c 
+ inForce aplc compact (p)  

5125-1094 
kydex pouzdro cz p-10 c 
+ inForce aplc compact (l) 
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ready

8161-0055-01
tričko cz shadoW 2 Velikost - s

8161-0055-02 Velikost - m
8161-0055-03 Velikost - l
8161-0055-04 Velikost - xl
8161-0055-05 Velikost - xxl

dámské
8161-0055-06 Velikost - s
8161-0055-07 Velikost - m
8161-0055-08 Velikost - l
8161-0055-09 Velikost - xl
8161-0055-10 Velikost - xxl

8161-0071-01
tričko cz 75 p-09 Velikost - s

8161-0071-02 Velikost - m
8161-0071-03 Velikost - l
8161-0071-04 Velikost - xl
8161-0071-05 Velikost - xxl

8161-0072-01
tričko cz scorpion eVo 3 Velikost - s

8161-0072-02 Velikost - m
8161-0072-03 Velikost - l
8161-0072-04 Velikost - xl
8161-0072-05 Velikost - xxl

8160-0053
čepice cz

9010-0101-01
rukaVice cz Velikost - s 

9010-0101-02 Velikost - m
9010-0101-03 Velikost - l
9010-0101-04 Velikost - xl
9010-0101-05 Velikost - xxl

5120-0300-01
střelecké rukaVice holík s logem cz 
Velikost 7

5120-0300-02 Velikost - 8
5120-0300-03 Velikost - 9
5120-0300-04 Velikost - 10
5120-0300-05 Velikost - 11

8160-0044-01
tričko cz Velikost - s 

8160-0044-02 Velikost - m
8160-0044-03 Velikost - l
8160-0044-04 Velikost - xl
8160-0044-05 Velikost - xxl

8162-0015-01
dres střeleckého týmu Velikost - s 

8162-0015-02 Velikost - m
8162-0015-03 Velikost - l
8162-0015-04 Velikost - xl
8162-0015-05 Velikost - xxl

8178-0014
ipsc set černý 

8161 -0075-01
tričko cz 557 lux Velikost - s 

8160-0075-02 Velikost - m
8160-0075-03 Velikost - l
8160-0075-04 Velikost - xl
8160-0075-05 Velikost - xxl

8910-0174-01
tričko cz p-10 c Velikost - s 

8910-0174-02 Velikost - m
8910-0174-03 Velikost - l
8910-0174-04 Velikost - xl
8910-0174-05 Velikost - xxl
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