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Letos v dubnu měla oficiální premiéru další limitovaná edice zbraní CZ. Psát o ní  
v měsíčníku je činnost z kategorie nošení křížku po funuse: o těchto projektech 
už nějakou dobu platí, že veškeré kusy jsou v okamžiku uvedení na trh beznadějně  
vyprodané, přesněji předprodané. Ale nám to nedá a o nejnovější limitce vám povíme 
víc, než jste se dosud mohli dočíst jinde. 

CZ 75 Tobruk

Začít můžeme třeba tím, že nebýt 
covidu, možná jsme se letos doč‑ 
kali jiné limitované edice. René 

Ondra, který je stále hlavním duchovním 
otcem těchto projektů, si totiž původ‑
ně vyhlédl odlišné výroční téma: české 
stavovské povstání z počátků třicetileté 
války. Mělo jít o trilogii zahrnující defe‑

DP, foto Česká zbrojovka a.s.

nestraci z roku 1618, bitvu na Bílé hoře 
1620 a staroměstskou exekuci 1621. 

Jenže když do českých zemí na jaře 
2020 vpadla pandemie, v holdingu CZG 
se rozhodli vybrat něco optimističtěj‑
šího, a tak  přednost dostala myšlenka 
pokračovat v  cestě, kterou v  roce 2017 
začala edice CZ 75 Operace Anthropoid 

(SR č. 7/2018). Totiž připomenout další 
významné bojové vystoupení druhého 
československého odboje. 

K osmdesátinám tobruckých krys
Aktuální edice tak připomíná, že letos 

na podzim uplyne 80 let do chvíle, kdy se 
739 příslušníků Československého pěší‑
ho praporu 11 – Východního pod velením 
podplukovníka Karla Klapálka zapojilo 
do obrany libyjského přístavního města 
Tobruk obleženého německo‑italskými 
vojsky. Čechoslováci zde byli nasazeni 
v náročných podmínkách po boku dal‑
ších spojeneckých jednotek od 21. října 
do 10. prosince 1941. Během této krátké 
doby devět z nich padlo a mnoho desítek 
utrpělo zranění. Svými činy Spojencům 
prokázali, že na osvobození své vlasti 
nemíní jen čekat, ale že jsou ochotni 
a schopni za ně bojovat. 

Po roce 1948 se komunistický režim 
systematicky pokoušel potlačit význam 
západní části protifašistického odboje. 
Ale stejně se na tobrucké krysy nikdy 
úplně nezapomnělo. Po roce 1989 došlo 

CZ 75 Tobruk je první limitovaná 
edice České zbrojovky, k níž se 
dodává obdobně zdobený nůž

69 na přední části závěru odkazuje na sériové číslo 
čs. 11. praporu v rámci britských ozbrojených sil


