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MODERNÍ ZBRANĚ

�� ČZ TT9 nové generace

Druhá 
generace

ING. PŘEMYSL LIŠKA ml., foto autor

Výroba krátkých palných zbraní má v Česku bohatou tradici 
a historicky probíhala na více místech v republice. Jedním z těch 
známějších jsou Strakonice. Po různých peripetiích a změnách 
v průběhu dekád byla v areálu místních strojíren ČZ naposledy 
obnovena sériová produkce zbraní a součástek v 90. letech. 
Někdy na počátku tohoto století tam vznikla pistole  
s označením ČZ TT. 

K
olem roku 2005 převzala stra- 
konické zbrojní aktivity fir ma 
LUVO Praha, s. r. o. Po de- 
setiletí přítomnosti na trhu 
přichází nyní další gene-

race pistole ČZ TT s několika mo-
difikacemi oproti původnímu mo-
delu. Možná bychom na samotný 
začátek měli zmínit, že strakonic-
ká zbrojovka, respektive současný 
vlastník a provozovatel výrobních 
kapacit firma LUVO Praha, s. r. o.,  
je oprávněna užívat značku ČZ. Ovšem 
pozor – nezaměňovat s logem CZ, které 
představuje mezinárodně chráněnou 
obchodní značku vlastněnou Českou 
zbrojovkou sídlící v Uherském Brodě. 
Ve Strakonicích se, jak známo, vyrábějí 
i pušky na bázi AR-15, ty se ale prodá-
vají pod názvem LUVO, nikoli ČZ. 

O obchodní distribuci strakonických 
pušek i pistolí se na tuzemském civil-
ním trhu již několik let stará Ing. Ja- 
roslav Hlavata a jeho firma Zbraně na 
objednávku, sídlící v Lounech. Spo-
lupráce je zřejmě oboustranně uspo-
kojivá, a tak není překvapením, že 

  pistolí 
ČZ TT vá. Pro ty, kteří snad nevědí, jak k tomu 

došlo, trochu připomeneme. V době 
svého vzniku nebyla CZ 75 meziná-
rodně patentově chráněna. Jedním 
z těch, kteří v „západním“ světě zda-
řilou zbraň pocházející z východního 
bloku okopírovali, byla italská firma 
Tanfoglio. No a začátkem minulé deká-
dy došlo k jednáním mezi Massimem 
Tanfogliem a strakonickou strojírnou, 
která vyústila do určité formy spo-
lupráce a následně až do konečné 
podoby pistole ČZ TT. 

V praxi to znamená, že tělo pistole 
TT je Tanfoglio (respektive je nakupo-
váno od zpracovatele plastů, který těla 
vyrábí pro Tanfoglio) a používány jsou 
rovněž totožné díly spoušťového me-

byla rozšířena i na civilní trh 
slovenský a polský. 

Čeští a moravští menší vý-
robci pistolí nemají na tuzem-
ském trhu zrovna na růžích 
ustláno, a to hlavně kvůli exis-
tenci již zmíněného a opravdu domi-
nantního hráče, který se bez velkého 
přehánění podílí na psaní světových 
dějin vývoje samonabíjecích pistolí 
od poslední čtvrtiny dvacátého století. 
CZ 75 se stala skutečným etalonem, 
a podle všeobecného 
mínění stále zaují-
má na světě druhé 
místo v žebříčku 
nejkopírovaněj-
ších pistolových 
konstrukcí. 

Vzhledem k jejím 
přednostem se tak 
stále dobře prodá-
vají i její klony, za 
nějž se dá pova-
žovat také ČZ TT, 
i když podoba je 
už spíš jen ideo-




