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Na mistrovství světa 2022 IPSC Handgun World Shoot, které proběhlo na přelomu listo-
padu a prosince v thajském městě Pattaya, měla premiéru nová pistole České zbrojovky 
Uherský Brod: model CZ TS 2 Orange z rodu sportovních speciálů určených v prvé řadě 
pro divizi Standard.

RED., foto Česká zbrojovka a.s. a dp

Modelová řada CZ TS 2 byla 
představena na podzim 2020 
a  my jsme o  ní poprvé psali  

v  č. 1/2021. Pro pořádek připomeňme, 
že tyto jednočinné celoocelové pisto-
le konstrukčně navazují na předchozí  
CZ 75 TS, od níž se však liší modernějším 
designem, propracovanější ergonomií 
a  agresivnějším checkeringem úcho-
pových ploch. Hodně jiná je technolo-
gie: při výrobě téesdvojek se využívá 
nejmodernější strojové vybavení uher-
skobrodské továrny. Za výhodu se dá 
jistě označit rovněž solidní paleta příslu-
šenství a doplňků, umožňující snadné 
uživatelské ladění a customizaci.

Primárně jsou pistole CZ TS 2 se zá-
kladní ráží 9 mm Luger (9×19) určeny 
pro divizi IPSC Standard, avšak mož-

CZ TS 2 Orange 
– první pohled
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Nové zbraně

nosti jejich uplatnění jsou daleko širší, 
včetně klasické mířenky. Ne náhodou 
je mnohonásobný mistr světa a Evropy 
a člen CZ Shooting Teamu Eric Grauffel 
označuje za nejuniverzálnější sportov-
ní pistole v  současné nabídce České 
zbrojovky. 

Hned od začátku jsou k mání tři verze: 
základní – někdy se používá označení 
vstupní – provedení CZ TS 2 se stříbr-
ně eloxovanými duralovými střenkami, 
které je k dispozici rovněž v ráži 40 S&W. 
Pokročilejší level představuje CZ TS 2 
Racing Green se zeleně eloxovanými 
střenkami a dalšími duralovými prvky, 
který je vybaven opěrkou pro palec 
levé ruky (thumbrestem), stavitelným 
hledím a polohovatelným hmatníkem 
záchytu zásobníku. A pak je tu puškař-

sky laděný a  slícovaný model CZ TS 2 
Deep Bronze s názvem odvozeným od 
zabarvení povrchové úpravy těla. Bron-
zová téesdvojka, pro kterou jsou typické 
černě eloxované duralové střenky, má 
mj. leštěnou hlaveň, jiný thumbrest než 
její zelená sestra a  samozřejmě opět 
stavitelné hledí.

Sami jsme měli možnost všechny 
tři varianty orientačně vyzkoušet na 
několika předváděcích akcích České 
zbrojovky. Hlavní dojem: jsou to velice 
komfortní zbraně, s nimiž je radost stří-
let a  se kterými není problém přesně 
zasahovat i při rychlém opakování vý-
střelu. Je ovšem třeba podotknout, že 
kromě výborné ergonomie a vyvážení 
k tomu ve velké míře přispívá nemalá 
hmotnost pistole – s prázdným zásob-


