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ČLÁNEK NA PŘÁNÍ

TO 
pochopitelně vytváří bá-
ječné podhoubí pro růst 
různých spekulací, jako 
třeba že se jedná o nějaký 

pololadičský speciál, nejspíš od němec-
ké firmy Frankonia. Americké přehledy 
uherskobrodských pistolí zase suve-
rénně tvrdí, že tento model se do USA 
dovážel pouze v roce 1999, a to v rážích 
40 S&W a 9x21.

Že se o pistoli CZ 85 Champion ne-
zmiňuje ani nová kniha o historii a sou-
časnosti České zbrojovky Uherský Brod 

�� Standardní provedení 
modelu CZ 85 Champion 
ráže 9 mm Luger

DP

Pistole
   CZ 85  
CHAMPION

Legenda jménem CZ, neznamená, že se 
o něm nic neví. Jen už zkrátka nezbyl čas 
na zapracování příslušných informací 
do kapitoly o pistoli CZ 75 Champion 
– protože právě s ní jsou osudy onoho 
záhadného sportovního speciálu prople-
teny. Takže to pojďme napravit.

Kanadská spojka
Jak je dnes mezi zájemci o historii 

české střelby podle pravidel IPSC docela 
dobře známo, prvopočátky pistolí CZ 
upravených pro tento účel jsou spojeny 

nik – ze kterého se právě v té době stala 
akciová společnost – uzavřel smlouvu, 
jejímž cílem bylo doplnit nabídku o ná-
ležitě upravené pistole řady CZ 75/85.

Vývojový úkol s názvem „Pistole IPSC“ 
byl oficiálně spuštěn v květnu 1992.  
Z oddělení konstrukce ho měl na staros-
ti Ing. Blaha, z vývojové dílny Stanislav 
Střižík. Předpokládalo se, že řešení 
zabere rok. Analýza průběhu úkolu ov-
šem naznačuje, že věci nešly zdaleka 
snadno: „Řešeno pro novou střeleckou 
disciplínu dle neustále se měnících 
návrhů Čechokanaďana p. Zvoníka. Pro 
nespolehlivost funkce smlouva s p. Zvo-
níkem ukončena.“

Jak dnes vzpomíná Stanislav Střižík, 
práce na sportovním speciálu probíhaly 
značně nestandardně. Václav Zvoník 
měl určitou vizi, ale technické kreslení 

mu nic neříkalo, takže 
seděl vedle konstrukté-
ra a říkal mu, co chce. 
Standa díky svým bo-
hatým vývojovým a la-
dičským zkušenostem 
od začátku věděl, že 
v navržené konfiguraci 

nebude zbraň fungovat – především 
proto, že použité závaží bylo moc těžké. 
Nicméně pistoli podle pokynů disci-
plinovaně smontoval. Výsledek: zbraň 
nestřílela. 

Standa Střižík na to zareagoval, jak 
byl zvyklý – na obdobných principech 
postavil vlastní funkční model. Nikdo se 
mu totiž nenamáhal sdělit, že ve smlou-
vě s Českou zbrojovkou se Václav Zvoník 
zavázal pistoli v případě jakýchkoliv 
problémů zprovoznit sám. 

se jménem Čechoka-
naďana Václava Zvoní-

ka. To byl aktivní a poměrně 
úspěšný příznivec této sportovní disciplí-
ny, který jako první informoval Českou 
zbrojovku Uherský Brod o tom, co to 
vlastně IPSC střelba je a jak by měly 
pro ni určené zbraně vypadat. V tomto 
duchu s ním také uherskobrodský pod-

Jednou napřímo a jednou prostřednictvím České zbrojovky a.s. 
se s námi zkontaktovali dva majitelé pistole s popisem CZ 85 
Champion, kteří by se o této zbrani rádi dozvěděli víc.  
O takto značeném modelu se totiž zatím dá najít jen  
pár zmíneček na internetu. 


