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Začátek: jedna 
z podob modelu 
CZ 75 Standard 
IPSC vyráběného 
v letech 1998 
až 2005 pouze 
v ráži 40 S&W

Dne 16. listopadu 2020 Česká zbrojovka Uherský Brod 
celosvětově představila nový přírůstek do rodiny svých 
sportovních pistolí – modelovou řadu CZ TS 2, primár-
ně určenou pro divizi Standard střelby podle pravidel 
IPSC, ale vhodnou i pro klasičtější terčové disciplíny.

CZ TS 2

RED., foto Česká zbrojovka a.s.

závodů vám k tomu pomůže čtyřicítka. 
To ale neznamená, že by pistole ráže 
9 mm Luger byly ve Standardu bez šancí 
a že by v této disciplíně neměly své místo. 
Naopak. Devítky jsou ideální pro začáteč-
níky, dobře však poslouží i  pokročilým 
střelcům, zvlášť pokud je pro ně důležitá 
ekonomická stránka věci. Od věci není 
ani fakt, že výkonnější čtyřicítka nesedí 
úplně každému. A navíc se sportovní pis-
tolí ráže 9 mm Luger nemusíte nutně 
střílet jen IPSC.

Od ST k TS
Vůbec první pistole CZ pro divizi Stan-

dard vznikla ve druhé polovině 90. let 
minulého století – byl to model CZ 75 
Standard IPSC, zkráceně označovaný 
CZ 75 ST, konstrukčně úzce příbuzný 
s variantou CZ 75 Modified IPSC (CZ 75 M) 
s  dvoukomorovým kompenzátorem. 
Podobu zbraně zásadním způsobem 
ovlivnilo rozhodnutí, že bude mít zá-
kladní ráži 40 S&W a co největší kapa-
citu zásobníku. Estéčko tak dostalo tělo 
částečně podobné modelu CZ 97 ráže 
45 Auto. Díky tomu bylo možné použí-
vat dvouřadové zásobníky na 16 nábojů 
(původně Mec-Gar, z cenových důvodů 
ale vznikly povedené vlastní) a stále zbý-
val dostatečný prostor pro jednostranné 
táhlo jednočinné spouště.

JAKzájemci o sportovní střelbu 
podle pravidel IPSC dobře 

vědí, divize Standard připouští továrně 
vyráběné pistole pouze s  otevřenými 
mířidly a  bez kompenzátoru a  portů. 
Zásadní je omezení rozměrů: zbraň se 
zasunutým zásobníkem se musí vejít 
do známého boxu IPSC, neboli krabice 
o rozměrech 225×150×45 mm.

Podstatně méně známé dnes je, že 
divize Standard byla vytvořena v letech 
1992–1993 mj. v reakci na stále dominant-
nější postavení individuálně laděných 

Z  tohoto záměru však sešlo zejména 
kvůli zavedení systému dvou tříd vý-
konového faktoru používaného střeliva 
(minor a major), který favorizoval uživa-
tele výkonnějších ráží v čele s provozně 
nákladnou 40 S&W. To na konci tisíciletí 
přispělo ke vzniku divize IPSC Produc-
tion, která byla šita na míru běžným SA/
DA modelům ráže 9 mm Luger a záhy se 
stala vůbec nejpopulárnější.

Divize Standard se dnes označuje za 
druhou nejoblíbenější a stále o ní platí, že 
pokud chcete vyhrávat, od určité úrovně 

Základní (vstupní) provedení nového 
modelu CZ TS 2

První generace: Model 
CZ 75 Tactical Sports 
(TS) už byl k dispozici 
také v ráži 9 mm Luger

speciálů s kompenzátory a optikou, kte-
ré střelbu podle pravidel IPSC na hony 
vzdálily od záměrů jejích zakladatelů. Di-
vize Standard se měla stát novou pomy-
slnou vstupní branou do tohoto sportu. 




