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K novým zbraním, které měly mít premiéru na veletrhu IWA na začátku března 
2020, patří tři malorážky modelové řady CZ 457. Člověk míní, koronavirus mění. 
Česká zbrojovka Uherský Brod tedy v průběhu března každou z nich představila 
prostřednictvím digitálního launchingu. 

Thumbhole, Synthetic, LRP:  
nové malorážky CZ 457

Rodina malorážek CZ 457 vstoupila 
na trh v roce 2019 v rámci strate-
gického rozhodnutí České zbro-

jovky definitivně se vymanit z dlouhého 

RED., foto Česká zbrojovka a.s.

CZ 457 Thumbhole

Takže tu máme zcela nový tvar pouz-
dra závěru (Česká zbrojovka dává před-
nost označení lůžko); nově pojatý závěr 
s řadou z toho vyplývajících podstatných 
změn, mj. s odlišným, modernímu ovlá-
dání odpovídajícím pojetím pojistky; 
nový spoušťový a  bicí mechanismus, 
jímž se malorážky CZ sjednocují s  ku-
lovnicemi CZ 557; nové, ergonomicky 
přívětivé pažby vybavené beddingem; 
novou, podstatně odolnější povrchovou 
úpravu kovových dílů.  

Čtyřistapadesátsedmičky na nás už 
z  dosavadních omezených zkušeností 
udělaly dobrý dojem. Co je ještě pod-
statnější: dočkaly se dobrého přijetí u zá-
kazníků. Takže Česká zbrojovka zcela 
vyřadila z běžné nabídky modely CZ 455  
a do nové rodiny postupně přidává další 
verze. K  tomu podstatné připomenu-
tí – první pušky řady CZ 457 se hlásily 
k  tradičnímu pojetí malorážek a  jejich 
design byl blízký loveckým kulovnicím. 
Tři novinky z jara 2020 přinášejí odlišné 
pojetí a  cílí na trochu jinou skupinu 
zákazníků. 

CZ 457 Thumbhole
Pažby s různě řešeným otvorem pro 

palec střílející ruky mají své příznivce 
i  odpůrce. Těch prvních je dost na to, 
aby se České zbrojovce už dlouho vypla-
tilo mít v základní nabídce thumbholové 
verze kulovnic i malorážek. U modelové 
řady CZ 455 jich bylo ve finále požehna-
ně, v generálním katalogu pro rok 2019 
figurovaly čtyři pušky přímo s  přízvis-
kem Thumbole, k tomu se daly připo-
čítat dvě malorážky Evolution s velkým 
výřezem v hlavišti pažby.

V březnu 2020 byl představen model 
CZ 457 Thumbhole, jehož pažba z  la-
minovaného šedo-hnědého přířezu 

Nově designovaná pažba thumbhole 
je striktně symetrická

stínu legendárního modelu ZKM/CZ 452, 
který byl patrný ještě na sérii CZ 455. 
Čtyřistapadesátdvojky a z nich odvoze-
né zbraně samozřejmě byly a stále jsou 
výborné zbraně, ale některé jejich prvky 
a  technologické pojetí se už zkrátka 
míjely s požadavky a možnostmi konce 
druhé dekády 21. století. V nemalé míře 
to platilo i u čtyřistapadesátpětek, které 
do hry vedle celkového zjednodušení 
konstrukce a výroby vnesly dobře vyře-
šenou modularitu.

Další plánovaná modernizace uher-
skobrodských malorážek se proto rychle 
překlopila do vývoje úplně nové mo-
delové řady, jež na své předchůdkyně 
navazuje v prvé řadě ukotvením snadno 
výměnných hlavní a  zásobníky. To je 
dobrá zpráva pro majitele pušek CZ 455, 
jinak ale nástup série CZ 457 představuje 
radikální generační obměnu.

Minisety
Stejně jako pro modelovou řadu 
CZ 455 jsou díky zděděnému sys-
tému uchycení hlavně i pro rodinu 
CZ 457 k  dispozici tzv. minisety, 
které dovolují samotnému uživa-
teli měnit na své zbrani ráži, délku 
hlavně a profil hlavně. Jinými slovy, 
pokud někomu nevyhovují konfi-
gurace, které jsou právě ve výrobě 
a  nabídce, může si s  nimi docela 
podstatně pohrát. 


