
Pfii pfiíleÏitosti pfiezbrojení mûl b˘t
nahrazen nejen dominující vzor
82 (PâR jich mûla celkem 38 500),

ale také dal‰í dosud pouÏívané modely,
zejména zastaralé pistole âZ vz. 50/70
ráÏe 7,65 mm Browning.
V letech 1996–1997 a 1999–2000 za tím

úãelem probûhla série v˘bûrov˘ch fiíze-
ní, jichÏ se ve druhé fázi prostfiednictvím
ãesk˘ch zástupcÛ úãastnily rovnûÏmodely
renomovan˘ch zahraniãních v˘robcÛ.
âeská zbrojovka pro tento tendr v soula-
du s v˘chozím zadáním pfiipravila tfii
modely: standardní pistoli CZ 75 BD
(tj. s automatickou blokací úderníku a de-
cockingem, tedy páãkou pro bezpeãné
vypu‰tûní napnutého kohoutu namísto
manuální pojistky), u níÏ byla technolo-
gie upravena tak, aby splÀovala poÏada-
vek stoprocentní zamûnitelnosti souãás-
tí, zcela novou kompaktní pistoli s pÛ-
vodním názvem CZ 75 BD Compact s rá-
mem ze zu‰lechtûné hliníkové slitiny
a koneãnû tehdy krátce vyrábûnou CZ 100
se spou‰Èov˘m mechanismem DAO,
s pfiímobûÏn˘m úderníkem a s originál-
ním polymerov˘m rámem. Ve druhé fázi

soutûÏe se pozornost zadavatele zamûfii-
la pouze na modely CZ 75 BD a CZ 100.
KvÛli neuspokojiv˘m v˘sledkÛm pro-

dluÏovaného tendru se vláda âR na
svém zasedání 3. dubna 2000 rozhodla
schválit návrh ministra vnitra na zru‰e-
ní obnovené obchodní vefiejné soutûÏe.
3. ãervna 2000 pak ministr vnitra v sou-
ladu s nov˘m znûním zákona o zadává-
ní vefiejn˘ch zakázek oslovil pfiímo âes-
kou zbrojovku a.s. k podání nabídky na
dodávku 46 000 pistolí s pfiíslu‰enstvím
a 46 000 pouzder na pistoli a pouzder na
zásobník. Podmínkou bylo splnûní tech-
nick˘ch podmínek, stanoven˘ch v zadá-

vací dokumentaci obchodní vefiejné sou-
tûÏe z roku 2000. âeská zbrojovka ze své-
ho sortimentu pistolí vybrala jeden mo-
del, kter˘ nejlépe odpovídal aktuálnímu
zadání – ‰lo o kompakt s „hliníkov˘m“ rá-
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Nedlouho poté, co ãeskoslovenské bezpeãnostní sloÏky v letech 1985-1990
ve velkém poãtu nakoupily nové sluÏební pistole vz. 82 ráÏe 9 mm Makarov
(ãs. vz. 82), se ukázalo, Ïe tyto zbranû pfies solidní technické parametry sv˘m
v˘konem nevyhovují nov˘m podmínkám porevoluãní policejní sluÏby. K negativnímu
pohledu na tento model navíc pfiispûlo nûkolik ‰iroce medializovan˘ch pfiípadÛ
stfieln˘ch zranûní, k nimÏ do‰lo v první polovinû 90. let 20. století a které byly
pfiisuzovány údajnû nedostateãné pádové bezpeãnosti dvaaosmdesátek. Odborné
expertízy tento názor sice vyvrátily, nûkteré nehody se ostatnû staly s jin˘mi typy
zbraní, Ministerstvo vnitra âR se v‰ak v roce 1995 pfiesto rozhodlo provést
plo‰né pfiezbrojení Policie âR novou sluÏební pistolí ráÏe 9 mm Luger.

Policejní pistole
CZ 75 D COMPACT

a její varianty

dp

V˘chozí model CZ 75 D COMPACT
bez montáÏní dráÏky na rámu,
ve firemní nabídce oznaãovan˘
téÏ CZ 75 D COMPACT PCR




