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nové zbraně

proměnila ze „skanzenu socialismu“ 
v moderní dynamickou firmu, schop-
nou pohotově reagovat na nejnovější 
trendy – a v neposlední řadě protitahy 
konkurence. Dobře patrné je to právě 
na příkladu CZ Shadow 2.

Impérium vrací úder
Tradiční slabinou pistolí CZ 75 je 

jejich patentová ochrana. Dávná autor-
ská osvědčení Františka Kouckého by 
už sice dávno neplatila, ale s trochou 
šikovného taktizování by po světě 
určitě nepůsobilo tolik zavedených vý-

Začátkem března 2016 
měla na norimberském 
veletrhu IWA velkolepou 
premiéru 
hlavní letošní 
novinka České 
zbrojovky Uherský Brod 
– sportovní a obranná 
pistole CZ Shadow 2. 
Střelecká revue 
byla první odborný 
časopis, který dostal 
příležitost Stín 
dvojku otestovat 
a dozvědět se víc 
ze zákulisí jeho 
vývoje. 

robců různých pětasedmdesátkových 
klonů. Takže bylo jen otázkou času, 
kdy někdo z nich na úspěchy modelu 
CZ 75 SP-01 Shadow zareaguje a zkusí 
ho překonat. 

Nejlépe se to povedlo italské firmě 
Tanfoglio s pistolemi Stock, jimž se ne-
dávno podařilo částečně narušit dlou-
holetou hegemonii uherskobrodských 
„Stínů“ ve střelbě podle pravidel IPSC. 
Na World Shoot v roce 2014 získal 
s modelem Stock II titul mistra světa 
v divizi Production fenomenální Eric 
Grauffel a se stejným typem zbraně si 
zde skvěle vedli i Simon Racaza, Ben 
Stoeger a Maria Guščina (ta už dnes 
ovšem střílí za Českou zbrojovku). 

Střelci týmu CZ Shooting se v roce 
2014 na Floridě nenechali zahanbit. 
Firemní družstvo s uherskobrodskými 
„Stíny“ dobylo v divizi Production 
krásné druhé místo, stoupající hvězda 
Robin Šebo se v celkovém hodnoce-
ní jednotlivců probojoval na čtvrté 
místo (další český střelec byl v první 
desítce, k tomu dva v první dvacítce) 
a zapomenout nesmíme na Miroslava 
Kameníčka, který se v kategorii super-
senioři stal mistrem světa.

Floridské klání spolu s výsledky dal-
ších soutěží nicméně potvrdilo, že 
doba jednoznačné nadvlády modelu 
Shadow je minulostí a že i když tato 
pistole stále zůstává jednou z nejlep-
ších na trhu (navíc v poměru cena/
výkon nepřekonanou), přišel čas na 
změnu. 

CZ 
Shadow 2 vstupuje na 
trh deset let od uvedení 
pistole CZ 75 SP-01 Sha-
dow (naposledy jsme 

o ní psali v č. 4/2013), která v roce 
2006 potvrdila kvalitativní skok krát-
kých palných zbraní CZ. Jen do roku 
2014 se prodalo 104 000 SP-01. Deset 
let je ve zbraňové branži dlouhá doba, 
a v dnešních hektických časech to platí 
víc než dřív. Pro názornost můžeme 
zůstat u České zbrojovky a.s. Ta se 
po dlouhém období tápání a přešla-
pování na místě za poslední dekádu 

CZ 
Shadow

RED.

�� Jedna z bezpočtu vývojových porad na střelnici: zleva Robin Šebo, konstruktér Libor Zálešák 
a šéf střeleckého družstva a prezentačního týmu České zbrojovky Jakub Sondel




