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Výroba zbraní

Měli jsme možnost nakonfiguro-
vat si úplně první zbraň – pistoli 
CZ P-10 C. Každý si mohl vybrat, 

co by na zbrani chtěl mít. CZ konfigurátor 
obsahuje širokou nabídku běžných i spe-
ciálních dílů. Mohli jsme si například vy-
brat barvu těla zbraně a dalších součás-
tek, typ spoušťového mechanismu, pev-
ná mířidla nebo kolimátor atd. Při kaž- 
dé volbě jsme hned viděli cenu i vzhled 
budoucí zbraně. Nabídka je opravdu 
pestrá a ve zbrojovce spočítali, že na mo-
delu CZ P-10 lze udělat okolo 26 000 000 
variací. V rámci konfigurátoru si můžete 
objednat záruku prodlouženou na pět let 
a také předplacený pětiletý servis zbraně 
(zbraň přinesete jednou ročně ke kontro-
le technického stavu a případné výměně 
opotřebovaných dílů). Výslednou zbraň 
si v  e-shopu rovnou objednáte a  za-
koupíte; můžete také zaplatit alespoň 
třetinu ceny jako zálohu. Základní cena 
zbraně je stejná jako u sériových výrob-
ků, doplňky dokonce vyjdou zákazníka 
o trochu levněji, než kdyby je dokupoval 
jednotlivě.

V půlce října letošního roku spustila Česká zbrojovka Uherský Brod nové webové 
stránky www.czconfigurator.com/cz/, kde si můžete nakonfigurovat a koupit zbraň 
jejich značky přesně tak, jak chcete, aby vypadala – jako když si objednáváte nový 
automobil... Pár dní před samotným spuštěním stránek proběhlo na pražské střelnici 
Prague Armory setkání s novináři a se zástupci všech firem, které se na vývoji konfi-
gurátoru podílely. 

Konfigurátor CZ

zbraň do 14 pracovních dnů zkompletují. 
Vyzvednout si ji můžete v  podnikové 
prodejně CZ v Praze nebo v Uherském 
Brodě, anebo po telefonické domlu-
vě přímo v montážním závodu v Brně.  
Na vyzvednutí zbraně má zákazník 30 
dní, jinak záloha na konfiguraci propadá. 
Do budoucna se plánuje rozšíření výdej-
ních míst i do sítí partnerských prodejen.

V  prodejně nebo v  montážním zá-
vodě je samozřejmě zapotřebí napřed 
doplatit celou sumu, pokud nebyla za-
placena předtím. Při převzetí zbraně 
bude provedena kontrola oprávněnosti 
nákupu, stejně jako při běžném prodeji 
zbraní. Prodejce před předáním zbraně 
zkontroluje, resp. převezme potřebné 
dokumenty, tedy potvrzení o zaplacení, 
průkaz totožnosti a zbrojní průkaz nové-
ho majitele zbraně a v neposlední řadě 
povolení k nákupu od Policie ČR. 

Internetový prodej zbraní podléha-
jících povolení nebo ohlášení s  jejich 
fyzickým převzetím v  kamenné pro-
dejně už u  nás není žádná zvláštnost. 
Přesto však v souvislosti s novým kon-
figurátorem České zbrojovky některá 
starostlivá média projevila obavy, aby 
takto nebylo zbraněmi zásobováno pod-
světí. Pro jejich uklidnění lze konstatovat, 
že postup je stejný jako při jakémkoliv  

Martina LUCKÁ (s částečným použitím materiálů CZUB)

Před uhrazením celkové částky, která 
se i tak může vyšplhat opravdu vysoko, 
máte možnost založit si dárkové konto 
na dobu 30 dní a zaslat svým známým 
e-mail, ve kterém je vyzýváte, že vám 
na dárek mohou přispět částkou od 
200 Kč až do celkové ceny zbraně. Po 
uhrazení třetiny celkové ceny objednáv-
ka odchází do Zbrojovky Brno, dceřiné 
společnosti České zbrojovky, kde vám 

Skutečnou pistoli sestavil přesně podle našeho zadání v konfigurátoru Michal Štěpán, 
vedoucí výroby Zbrojovky Brno

Představením konfigurátoru nás prováděl Petr Pištělák, Global Head of Retail CZUB




