
8

Hned po uveřejnění prvních informací o tom, že holding CZG – Česká zbrojovka 
Group jedná o nákupu americké společnosti Colt, si nemalá část tuzemských 
zbraňových nadšenců začala klást otázku: mohla by zdárná realizace tohoto plánu 
znamenat, že by v ČR byly zase běžně k mání nové výrobky se vzepjatým hříbě-
tem? Odpověď jsme dostali na dalším setkání České zbrojovky Uherský Brod se 
světovými odbornými novináři, které proběhlo 14. října 2021, tentokrát v Olomouci.

Ohlavní, zcela nové hvězdě nej-
důležitější letošní novinářské 
akce značky CZ píšeme na 

jiném místě tohoto čísla; ovšem jak 
je na těchto mítincích zvykem, za-

jímavostí k  vidění i  vyzkoušení zde 
bylo daleko víc. Smutná pravda je 
taková, že některé z nich jsme kvů-
li pandemickým omezením dosud 
znali jen z továrních obrázků a reálně 

před oči a do rukou se nám dostaly 
teprve tady. 

Co jsme ovšem v  Olomouci neče-
kali, bylo názorné zodpovězení otázky 
z úvodu tohoto článku. Je to tak, přá-
telé, převzetí společnosti Colt Holding 
Company LLC pod křídla skupiny CZG 
má – minimálně podle současných 
plánů – skutečně vést mj. k  tomu, že 
se zbraně se slavným hříbětem začnou 
v rámci synergie prodávat v obchodní 
síti tohoto uskupení. Kromě jiného 
i v Česku, kde, pokud vše poběží hladce, 
by měly být k dostání zhruba od polo-
viny roku 2022.

Je ještě příliš brzy bavit se o  tom, 
jak to bude s dostupností jednotlivých 
modelů a  jejich cenami. Strategie je 
však jasná a mluvčí České zbrojovky a.s.  
Radek Hauerland ji shrnul slovy: Chce-
me u nás nabízet průřez vším, co skupi-
na CZG vyrábí. To se mimochodem po 
jisté přestávce týká i některých produk-
tů vznikajících primárně pro CZ-USA, 
konkrétně solidních brokovnic, které 
byly k Olomouci rovněž alespoň k vidě-
ní, když z důvodu organizační změny na 
poslední chvíli odpadla možnost jejich 
vyzkoušení.
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Téhle dvojici to v Olomouci slušelo i klapalo: karabina firmy Colt Defense a stanagový 
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