
www.streleckarevue.cz   | únor 2020 14

Moderní zbraně

Adaptér Kadet určený pro přestavbu pistole CZ Shadow 2 na střelbu náboji 22 LR 
jsme poprvé představili v č. 4/2018 v přehledu tehdy horkých novinek značky CZ. 
Tentokrát se podíváme, jak si tahle sympatická malorážková konverze vede v praxi.

CZ Shadow 2 Kadet
RED., foto DP a Česká zbrojovka a.s.

se osvědčeným kováním za studena, 
díky jen o  2 mm menšímu vnějšímu 
průměru než u hlavně pro náboj 9 mm 
Luger je řádně tlustostěnná a s délkou 
103 mm částečně přesahuje čelo závěru. 
K novému Kadetu vznikl také originální 
polymerový zásobník s  kapacitou 10 
nábojů a knoflíky na bocích podavače 
pro snadnější plnění.

Zásadní novinkou byl konec lícování. 
Zatímco celoocelové Kadety pro pistole 

CZ 75/85 vyžadují puškařské doladění 
pro spolehlivou funkci na konkrétním 
velkorážovém exempláři, nulasedmič-
ková konverze byla u pistolí CZ první, 
kterou stačí jen nasadit na libovolný 
kus v rámci běžné základní demontáže 
a montáže a může se střílet. Spolehlivě 
a přesně, samozřejmě při volbě vhod-
ných nábojů, což je u kombinace ráže 
22 LR a samonabíjecí zbraně kapitola 
sama pro sebe.

Na tuto první vlaštovku v roce 2018 
navázaly hned tři obdobně řešené kity 
pro přestavbu dalších uherskobrod-
ských pistolí. Že jedna z  nich bude 
CZ P-09, to se vědělo předem. Ale že 
další dva modely budou CZ 75 SP-01 
a  CZ Shadow 2, to bylo překvapení. 
Nutno dodat, že příjemné. 

Kadet pro CZ Shadow 2
My se tentokrát soustředíme na 

adaptér Kadet pro model CZ Shadow 2. 
Tato primárně sportovní zbraň, kte-
rá byla na trh uvedena v  roce 2016, 
je aspoň zatím poslední inkarnace 
konceptu celoocelové SA/DA pistole 
s vnějším kohoutem v geniálním po-
dání Františka Kouckého. (Od loňska 
je ovšem k dispozici také v pouze jed-
nočinné variantě CZ Shadow 2 SA – viz 
SR č. 1/2020.) 

ŽEjsou malorážkové varianty vel-
korážových samonabíjecích 

pistolí služební velikosti globální trend, 
jsme ve Střelecké revui konstatovali 
už v  čísle 5/2016. Dnes, po bezmá-
la čtyřech letech, je nabídka v  tomto 
segmentu citelně bohatší. A  pokud 
si snad někdo stále ještě myslel, že se 
jedná jen o krátkodobý výstřelek, toho 
musela z omylu definitivně vyvést celo-
světová premiéra pistole Glock 44 dne 
10. prosince 2019. Zkušenosti totiž uka-
zují, že když se k  nějaké módní vlně 
přidají i v Deutsch-Wagramu, je třeba 
ji brát opravdu vážně.

Třetí generace Kadetů
O malorážkových adaptérech Kadet, 

které pro své pistole používá Česká 
zbrojovka Uherský Brod, jsme podrob-
ně psali v monografii Střelecké revue 
v  čísle 12/2016. Tehdy byla nejžhavěj-
ší novinkou konverze pro kompakt 
CZ P-07, která na rozdíl od předchozích 
dvou celoocelových generací Kadetů 
využívala jednodílný dynamický závěr 
z  kvalitního leteckého duralu. Tedy 
z  materiálu, jemuž ráže 22 LR nečiní 
nejmenší problémy a hodí se pro jed-
noduchou výrobu. 

CZ Shadow 2 Kadet 
s prodlouženou hlavní 
se závitem pro montáž příslušenství

Díky tomuto přístupu bylo u  malo-
rážkové nulasedmičky – na rozdíl od 
předchozích Kadetů pro pistole řady 
C Z 75 – možné zachovat umístění hmat-
níkových drážek jako u výchozí velkorá-
žové verze. Hlaveň je nepohyblivá, vyrábí 




