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MODERNÍ ZBRANĚ

�� Model CZ 455 Thumbhole SST v nabídce figuroval jen krátce

O
dhlédneme-li od nikoli nepod-
statné položky jménem pažba, 
které v Uherském Brodě pro 
malorážky vyrábějí kvalitně 
i nápaditě, ale bez sportov-

ních vychytávek typu stavitelná lícnice 
a botka, jedním z hlavních limitů pro 
dosažení vysoké přesnosti je už zmíněné 
řešení spoušťového mechanismu. Ten 
u modelů CZ 455 v základním provedení 
stále vychází z konstrukce pramáti rodu 
ZKM 452, je bezpečný a umožňuje čás-
tečnou regulaci odporu (uvádí se 15 až 
18 N, nastavení se provádí po vyjmutí 
systému z pažby), ovšem pro terčovou 
střelbu žádná sláva. 

Od začátku se však počítalo s tím, že 
u malorážek CZ 455 bude podobě jako 
u řady CZ 452 (ZKM) vedle základního 
provedení k dispozici také verze s napí-

O malorážkách České zbrojovky Uherský Brod se tradičně ví,  
že vedle vysoké odolnosti, spolehlivosti a uživatelské přívětivosti 
vynikají přesností. K čemuž se ale neméně tradičně připojuje 
výhrada – do určité míry. Jejich výkonům totiž částečně hází 
klacek pod nohy konstrukční řešení spoušťového mechanismu. 
O jeho zdokonalení se výrobce pokusil už několikrát. Momentální 
vrchol tohoto vývoje představuje Flyweight Trigger, jímž je 
opatřena letošní novinka CZ 455 Thumbhole Yellow.

CZ 455 
Thumbhole 
Yellow

náčkovým spoušťovým mechanismem. 
Samozřejmě francouzským, tedy jed-
nospoušťovým, napínaným tlakem na 
jazýček spouště dopředu, což je řešení, 
jemuž se v České zbrojovce říká Single 
Set Trigger (SST) a o němž jsme podrob-
ně psali v č. 1/2013. 

Od SST ke kompromisu 
Mechanismus SST s typicky zlatavým 

jazýčkem spouště, což byl výsledek apli-
kace titanového povlaku, měl bez aktiva-
ce napínáčku odpor stavitelný v rozmezí 
15–18 N, který se po „zapnutí“ napínáč-
ku snížil na 3 až 5 N. Nový spoušťák bylo 
možné montovat do všech malorážek CZ 
455 počínaje výrobním číslem A956497, 
současně ale vznikly také speciální mo-
dely s přízviskem SST. 

První z nich nesl název CZ 455 Thumb-
hole SST a předpremiéru měl na podzim 
2012. Byla u něj použita přímá šedá 
pažba z vrstveného dřeva s otvorem 
pro palec pravé ruky a tlustostěnná, 
zastudena kovaná varmintová hlaveň 
s podélnými kanelami. 

Tato zbraň dobře vypadala a přesně 
střílela. Jenže pak se všechno zkompliko-
valo zjištěním, že zvolené konstrukční ře-
šení mechanismu SST není úplně blbu- 
vzdorné. Milovníci opravdu citlivých 
spouští si ho totiž mohli nastavit až na 
tak nízkou hodnotu, že ve spojení s vý-
robními tolerancemi se nedalo vyloučit 
nebezpečí samovolného výstřelu při 
odjištění.

Takže v září 2013 nastoupil recall všech 
modelů CZ 455 SST (šest základních 
variant) a hledala se jiná, bezpečněj-
ší cesta. V první instanci se sáhlo po 
spoušťovém mechanismu, u něhož se 
díky slabší pružině dal odpor nastavovat 
v sympatickém rozpětí 9 až 13 N. Fungo-
valo to dobře, a právě tento spoušťák 
byl využit například u modelu CZ 455 
Thumbhole Grey, který měl jinak para-
metry stejné jako odvolané esestéčko. 

Muší váha
V České zbrojovce se ale s tímto kom-

promisem nemínili spokojit. Platforma 
CZ 455 si prostě zasloužila něco lepšího. 
A tak se nakonec zrodil nový spoušťový 
mechanismus s obchodním názvem 
Flyweight Trigger (existuje i česká alter-
nativa „sportovní spoušťový mechanis- 
mus“ s poněkud neatraktivní zkratkou 
SSM), u něhož se podle všeho podařilo 

RED.


