
K tradičním a stále dobře prodejným
produktům České zbrojovky Uher-
ský Brod patří opakovací malo-

rážky CZ 452-2E ZKM, které ve firemním
katalogu najdeme v šesti variantách
a většinou také ve všech třech uvedených
rážích. K CZ 452 se konstrukčně řadí zjed-
nodušená opakovačka CZ 513 Farmer
ráže 22 LR. Novější konstrukce předsta-

vují dvě varianty opakovaček CZ 453 s na-
pínáčkem, Lux a American, a nová je také
samonabíjecí malorážka CZ 512, nabízená
v rážích 22 LR nebo 22 WMR.

Když už jsme u ráží uherskobrodských
malorážek, standard představuje světo-
vě neoblíbenější 22 long rifle; v odbytu
zbrojovky malorážky na tento náboj
dlouhodobě představují asi tři čtvrtiny.
Zbytek připadá na novější ráži 17 Hornady
Magnum Rimfire a osvědčenou 22 Win-
chester Magnum Rimfire. První z nich si
získala oblibu zejména v USA, Austrálii,
Velké Británii a severní Evropě, druhá se

uplatňuje především v zemích bývalého
Sovětského svazu, kde se používá pro lov
zvěře. Oba tyto náboje, tedy 17 HMR
a 22 WMR, jsou zhruba stejně dlouhé –
34 mm – a mají také shodnou délku ná-
bojnice necelých 27 mm. Naproti tomu
náboj 22 long rifle je dlouhý jenom
25 mm a má 15milimetrovou nábojnici.

CZ 455
Jak už ale bylo řečeno, za svou vlajkovou

loď a ve všech směrech nejperspektivněj-
ší výrobek firma považuje malorážky mo-

delové řady CZ 455. Základní model jsme
už našim čtenářům představili, a tak si jen
stručně zopakujeme základní charakteristiky.
Je jasné, že konstrukce přebírá dlouhodo-
bě osvědčené prvky z konstrukce CZ 452, ale
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Malorážky představují v sortimentu České zbrojovky Uherský Brod
velmi důležitou kategorii zbraní; co do počtu vyrobených a prodaných
kusů jsou na druhém místě za samonabíjecími pistolemi. Vlajkový model dnes mezi
nimi představuje stále ještě nová opakovací malorážka CZ 455, nabízená v pěti
variantách (Standard, Lux, American, FS a Supermatch). S výjimkou posledního
typu ráže 22 long rifle jsou všechny nabízeny také v rážích
17 HMR a 22 WMR (22 Magnum) s okrajovým zápalem.
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