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V první polovině roku 2020 uvedla Česká zbrojovka 
Uherský Brod na trh novou členku rodiny CZ 75, 
konkrétně té její větve, které se tak trochu ze se-
trvačnosti stále říká kompakty, třebaže fakticky 
jde spíš o nový standard moderní obranné 
a služební pistole. Nástup modelu s popi-
sem CZ 75 P-01 a s neformálním přízvis-
kem Steel se odehrál v době, kdy větši-
na zákazníků řešila dopady první vlny 
pandemie, a tak se o něm zatím 
moc neví. Pojďme to napravit.

CZ 75 P-01 Steel
DP, foto Česká zbrojovka a.s. a autor

spoušťovým mechanismem Omega, 
který snad už po tolika letech na scéně 
nevyžaduje podrobnější popis. Pro tuto 
pistoli ráže 9 mm Luger je typické tělo 
z  odolné hliníkové slitiny se standardi-
zovanou montážní lištou (MIL-STD-1913) 
v přední části, ale také dozadu protažené 
ocelové hledí (zvýrazněné dvěma lumi-
niscenčnímí tečkami, třetí je na mušce), 
jazýček spouště s menším rádiusem pro 
snadnější dosah v režimu DA, moderni-
zovaný hranatý kohout a  samozřejmě 
možnost uživatelské volby mezi pojistko-
vou a decockingovou konfigurací. Zůsta-
ly zachovány osvědčené pryžové střenky, 
které významně přispívají ke střelecké-

Pokud průběžně sledujete nabídku 
České zbrojovky, jistě jste zazna-
menali, že v  posledních několika 

letech prochází velkými změnami, které 
souvisejí se začátkem výroby nové gene-
race zbraní CZ. V případě kompaktních 
pistolí se mezníkem stala premiéra mo-
delu CZ P-10 C, po níž uherskobrodská 
společnost přestala ve svých katalozích 
a poté i na internetových stránkách uvá-
dět tradiční varianty klasické série CZ 75. 

Neznamená to, že by provedení CZ 75 
Compact a CZ 75 D Compact v provede-
ní pro Policii ČR (ve Spojených státech 
prodávané jako CZ 75 P-01) hned úplně 
zmizela ze scény; v základní nabídce je 

ostatně stále má CZ-USA. V Uherském 
Brodě už ale nechtějí své portfolio dál 
přehnaně tříštit, a tak si zájemci o pěta-
sedmdesátky s  menšími rozměry nyní 
mohou běžně volit ze dvou základních 
modelů, jejichž označení se navíc na 

popud americké sestry (dříve dcery) 
sjednotilo. 

První z nich je CZ 75 P-01 Ω – částečně 
upravený policejní kompakt opatřený 

CZ 75 P-01 (Steel)
ráže 9 mm Luger

celková délka 187 mm

délka hlavně 92 mm

výška 134 mm

šířka 36 mm

hmotnost s prázdným 
zásobníkem 1,073 kg

kapacita zásobníku 15 nábojů

Nová celoocelová pistole z Uherského 
Brodu má na závěru popis CZ 75 P-01, 
výstižně se jí ale přezdívá CZ 75 P-01 Steel

CZ 75 P-01 Steel má oboustranné ploché 
hmatníky manuální pojistky, záchyt 
zásobníku je přestavitelný na pravou 
stranu




