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zažil něco, co se mi už dávno nestalo. 
Byl to dokonalý soulad mezi střelcem 
a zbraní.

Pistole CZ P-09 je především služeb-
ní zbraň. Umožňuje mířenou střelbu 
do 50 metrů a umožňuje bez problémů 
střílet také dynamické disciplíny. Má 
uzamčený závěr, dvojčinný (SA/DA) 
spoušťový a bicí mechanismus, je vy-
bavena blokací zápalníku, bezpečnost-
ním ozubem na kohoutu a obojstran-
nou manuální pojistkou, která může 

devítka 
pro 21. století
výborná zbraň s výborným střelivem 
a průměrný nebo dokonce začínající 
střelec se díky nim dostane na úplně 
jinou úroveň. 

Osobně preferuji pistoli ráže 45 Auto 
úplně jiné značky, ale když jsem byl 
požádán, abych vyslovil svůj názor na 
CZ P-09, zvědavost mi nedala – a byl 
jsem velmi příjemně překvapen. Do-
konce musím přiznat, že při střelbě 
z této pistole v ráži 9 mm Luger jsem 

Existuje hodně zbrojovek, 
které nějakým významným 
směrem posunuly vývoj 
palných zbraní nebo určily 
trend, kam se zbraně,  
ať již na poli designu nebo 
konstrukce, budou vyvíjet. 
Na určování směrů vývoje 
se podílejí také naše, české 
a slovenské společnosti, 
především Česká zbrojovka 
a Grand Power. A právě 
novému výrobku České 
zbrojovky je věnován tento 
článek. 

Č
eská zbrojovka Uherský Brod 
teď opět potvrdila tezi, že 
když už se zdá, že je všech-
no vymyšleno, někdo přijde 
s nějakou novinkou, která 

posune hranici požadavků na krátké 
kulové zbraně výš. Novinka, která by 
mohla značce CZ pomoci udělat další 
velký krok hluboko do 21. století, nese 
název CZ P-09.

Co je potřeba
Protože se pohybuji ve světě zbraní, 

měl jsem možnost vyzkoušet mnoho 
pistolí rozličných značek, typů a ráží. 
Některé se mi líbily víc a jiné méně. 
Něco mi dokonce připadalo jako tech-
nická zbytečnost. K úspěšné střelbě 
jsou podle mého názoru potřebné 
tři faktory: výborná zbraň, výborný 
střelec a výborné střelivo. Někdy stačí 

CZ P-09 je skvěle 
zpracovaná a výborně sedí 
v ruce pořádného chlapa 
i v útlé ruce ženy.

CZ P-09:
Peter ĎUrICA

CZ P-09 (parametry měřené na zbrani)

ráže 9x19 mm

materiál rámu polymer

celková délka 205 mm

výška 148 mm

celková šířka 37 mm

délka hlavně 115 mm

délka záměrné 170 mm

hmotnost 
se zásobníkem 

0,860 kg

kapacita zásobníku 19 nábojů

odpor spouště  
SA 14,7–24,5 N

DA max. 58,9 N

�� Nástřelka na 25 metrů. Plný počet bodů doká-
zalo prakticky pokaždé nastřílet několik střelců.

Nové zbraNě




