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Zbrojní branže se s protipandemickými opatření-
mi zatím vyrovnává dobře. Mimo jiné to zname-
ná, že i když se nekonají mnohé významné 
veletrhy, první měsíce roku 2021 se tradičně 
nesly v duchu prezentace nových pro-
duktů. Takto postupovala i Česká zbro-
jovka Uherský Brod, která letos oslaví 
85. výročí svého vzniku. 

CZ pro rok 2021
RED., foto Česká zbrojovka a.s.

Dnes už není tajemství, že s  ráží 45 
Auto se v rodině CZ P-10 počítalo hned 
od začátku vývoje. Jen se dlouho nevě-
dělo, do kterého provedení se americký 
knedlík aplikuje poprvé. V případě verzí 
základní ráže 9 mm Luger se začalo 
kompaktem, protože momentálně je to 
nejžádanější kategorie. U pětačtyřicítek 
se pro začátek zjevně šlo cestou nejmen-
šího odporu. Zjednodušeně řečeno totiž 
platí, že čím větší pistole, tím snadněji se 
upravuje na jiný náboj, nota bene s tak 
odlišnými rozměry a výkony. 

Že je model CZ P-10 F 45 Auto vý-
sledkem plánovaného rozšíření nabídky, 
o tom svědčí nepříliš dramatické změ-
ny základních parametrů ve srovnání 
s devítkovou verzí: Výška zůstala stejná 
(150 mm), totéž platí pro délku hlavně 
(114 mm). Celková délka se u pětačtyři-
cítky zvětšila o 4 mm na 207 mm, ma-
ximální šířka o 2 mm na 34 mm, to vše 
při kapacitě dvouřadového zásobníku 13 
nábojů. Prázdná hmotnost se zvedla jen 
o 30 g na 0,83 kg. Za zmínku stojí taky 
cenový rozdíl: zatímco CZ P-10 F v  ráži 
9 mm Luger v  ČR vyjde na 16  590 Kč, 
v pětačtyřicítce si připlatíte dva tisíce. 

Velké pistole ráže 45 Auto dnes nepatří 
k bestsellerům, ale do nabídky zejména 
pro USA prostě patří, a tak tento model 
určitě přispěje k dalšímu posílení pozice 
České zbrojovky na severoamerickém 
trhu. Teď bude zajímavé sledovat, zda 
a jaké další pětačtyřicítkové varianty pé 
desítkové rodiny budou následovat. 

K  tomu ještě poznámka – blížící se 
nástup modelu CZ P-10 F 45 Auto přispěl 
k tomu, že ze základní nabídky před ča-

Nejvíc peněz České zbrojovce dlou-
hodobě přinášejí samonabíjecí 
pistole. Některé nové produkty 

už jsme si na stránkách Střelecké revue 
představili – trojici sportovních speciálů 
CZ TS 2 (SR č. 1/2021) a celoocelový kom-
pakt CZ 75 P-01 (SR č. 12/2020), který se 
prodává vlastně už od jara 2020 a nyní 
dostal zvučné přízvisko Steel Black. 
K tomu jen dodejme, že až v lednu 2021 
byla odprezentována konečná podoba 
modelu CZ TS 2 Deep Bronze: oproti 
původně uveřejněným snímkům bude 
standardně opatřen plochým záchytem 
závěru. Bylo také potvrzeno, že na konto 
nástupu série CZ TS 2 bude z kapacitních 
důvodů ukončena produkce CZ 75 SP-01 
Shadow Orange. 

desítka v ráži 45 Auto. Historicky druhá 
pětačtyřicítka značky CZ a  současně, 
pokud nám tedy něco trapně neuniklo, 
vůbec první česká pistole dané katego-
rie (přímoběžný, částečně předepnutý 
úderník plus polymerové tělo) na tento 
osvědčený a zejména v USA stále velmi 
oblíbený náboj. 

CZ P-10 F 45 Auto

Finální podoba sportovního modelu 
CZ TS 2 Deep Bronze

Nové zbraně
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O  další velké novince však píšeme 
poprvé: je to model CZ P-10 F 45 Auto, 
který na sebe vše podstatné prozra-
zuje hned v  názvu. Ano, je to velká pé 




