
UHERSKOBRODSKÉ PISTOLE
A OSMAPADESÁTKA

CZ-USA nabízí úplný sortiment uher-
skobrodských pistolí, mezi nimiž zásad-
ní novinky představuje několik variant
„plastové“ pistole P-07 Duty. S firmou
úzce spolupracuje Angus Hobdell, už
dlouhá léta přední světový střelec z pis-
tole podle pravidel IPSC. Byl to on, kdo
se výrazně podílel na vzniku veleúspěš-
né pistole CZ 75 SP-01 Shadow, a ve své
tvůrčí činnost pokračuje dalšími modifi-
kacemi. V aktuální nabídce CZ USA na-
jdeme hned tři nové varianty uhersko-
brodských pistolí nesoucí jeho rukopis.
Změny nebo spíš ladičské úpravy se
možná nezdají tak významné, avšak z ob-
chodního hlediska může být jakékoliv roz-
šíření nabídky přínosem.
CZ 75 SP-01 Shadow Custom se od

základního modelu odlišuje dvoubarev-
nou povrchovou úpravou se stříbři-
tým rámem. Dvojčinný (SA/DA) spouš-
ťový a bicí mechanismus je vyladěn od
Anguse Hobdella, z firemního custom

shopu pochází také pevné
sportovní hledí typu No-
vak a muška s červeným
světlovodným vláknem.
K ladičským prvkům patří ješ-
tě tenké hliníkové střenky, „soutěž-
ní“ pružiny a nerezové vedení vratné pru-
žiny. Pistole určená především pro spor-
tovní střelbu v divizi IPSC Production má
zásobník na 19 nábojů 9 mm Luger.
Jiné provedení CZ 75 SP-01 představu-
je model Shadow Target. Od základní-

ho modelu SP-01 Sha-
dow se odlišuje stavitel-
ným hledím a střenkami
z ušlechtilého dřeva.

Prakticky stejné ladičské prv-
ky jako má CZ 75 SP-01 Shadow Cus-
tom najdeme u modelu CZ 75 SA Cus-
tom Target ráže 9 mm Luger, což je jed-
nočinná, především terčová varianta staré
dobré pětasedmdesátky s plochou hliní-
kovou spouští. Také jí by asi lépe slušelo
stavitelné hledí, avšak v katalogovém pro-
vedení jej tato zbraň nemá. Snad je to kvů-
li možnosti rychlého a bezporuchového ta-
sení z pouzdra při střelbě akčních disciplín.

Firma CZ-USA už dřív nabízela na
americkém trhu samonabíjecí provede-

ní uherskobrodské útočné pušky Sa 58
ráže 7,62x39 mm. Zajímavé je, že pro ně
nepoužívá „domácí“ označení CZ 858, ale
původní vojenské, v podobě CZ VZ 58.
ModelMilitary Sporter je klasická osm-
apadesátka s pevnou pažbou, přičemž
celé pažbení je původní, dřevotřískové.
Tactical Sporter má černou plasto-
vou pažbu rámového tvaru a ze stejné-
ho materiálu je nadpažbí, předpažbí a pří-
jemně tvarovaná pistolová rukojeť. Pro-
dej obou těchto zbraní byl ukončen
v roce 2010. Nyní se však v nabídce ob-
jevila varianta CZ VZ 58 Folder, která
má místo pažby původní sklopnou opěr-
ku modelu Sa 58V, zatímco ostatní čás-
ti pažbení jsou plastové, shodné s mo-
delem Tactical Sporter.

Všechny tři zbraně samozřejmě ma-
jí bicí a spoušťový mechanismus mo-
difikovaný pro střelbu pouze jednotli-
vými ranami. Co je však zajímavější,
CZ-USA uvádí, že se pro ně vyrábí zce-
la nové pouzdro závěru – to zřejmě kvů-
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Jak známo, americká „dcera“ České zbrojovky Uherský Brod není pouhá prodejní
organizace pro distribuci produktů mateřské firmy na největším světovém
odbytišti civilních zbraní. Tato činnost sice byla hlavním motivem pro vytvoření
CZ-USA, ale firma se sídlem v Kansas City je majitelem malé americké zbrojovky
Dan Wesson a má vlastní custom shop. V celkem významné míře pak také se
svou značkou prodává brokovnice, které se pod kontrolou kvality ze strany
CZ-USA vyrábějí v Turecku u firmy Huglu. Je tak jenom logické, že v její nabídce
najdeme i výrobky, které se na trzích mimo USA objeví až později – nebo také
vůbec ne. Zde se jen namátkou zmíníme o některých z nich.
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