Nové zbraně

CZ

V čísle 12/2015 jsme si
připomenuli příběh prototypu
ZKP 524 z první poloviny
50. let minulého století,
svérázné české pocty
legendární americké služební
pistoli M1911. Tentokrát
se blíž podíváme na další
devatenáctsetjedenáctku,
za kterou opět – i když
tentokrát jen zpovzdálí
– stojí Češi.
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existenci klonu pistole
M1911A1 s názvem začína‑
jícím písmeny CZ jsme po‑
prvé informovali v loňském
březnovém čísle v článku
o novinkách společnosti CZ‑USA pro
rok 2015. Tehdy jsme toho o modelu CZ
1911 A1 věděli velmi málo, ale to platilo
prakticky pro celou zbraňovou komu‑
nitu. Mimo jiné ani nebylo jasné, kde
se vlastně tato reinkarnace slavného
Governmentu vyrábí – zprava na závěru
bylo uvedeno jen MADE IN USA.
Abychom to dopověděli v úplnosti,
kromě toho je zprava na těle pistole
nad osmimístným výrobním číslem
v podobě 15HXXXXX uvedeno CZ‑USA,
KANSAS CITY, KS, na závěru MODEL
OF 1911. Hned za tím za tečkou pak
již zmíněná identifikace země vzniku.
Zleva najdeme jen na závěru popis CZ
1911 A1, za tím menším písmem CAL.
.45ACP a nakonec ochrannou známku
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České zbrojovky Uherský Brod v podobě
pistole tvořené písmeny UB ve vývrtu.
Vzhledem k dostupným výrobním
kapacitám severoamerické dcery Čes‑
ké zbrojovky Uherský Brod se zdálo
být logické, že CZ 1911 A1 se vyrábí

CZ 1911 A1 nabízí vzhled
blízký originální M1911A1,
ale je to moderní pistole,
kterou se nemusíte bát na
střelnici pořádně prohnat.
v norwichské firmě Dan Wesson, kte‑
rou vlastní a řídí CZ‑USA. Matoucí však
bylo, že se o tom na zbrani ani nikde
jinde nic nepsalo. A tak nám nezbýva‑
lo než čekat, až se naskytne možnost
dozvědět se o příběhu této zbraně víc

a až tuhle další tak trochu českou de‑
vatenáctsetjedenáctku uvidíme hezky
zblízka, nejlépe na střelnici. Obojí se
nám zadařilo jednoho nebývale tep‑
lého slunného dne v listopadu 2015.

CZ od Wessonů
Začněme potvrzením naší původní
domněnky: Pistole CZ 1911 A1 vznik‑
la a vyrábí se v továrně firmy Dan
Wesson v Norwichi ve státě New York.
V Kansas City vám to ale potvrdí jen
na přímý dotaz. Je to takový rébus
pro chytré, kterým stačí napovědět,
a dobře promyšlená marketingová
hra. Přímo v CZ‑USA nám prozradili, že
s nápadem uvést na trh pistoli M1911
vyrobenou v Americe, ale označenou
CZ, přišli už před několika lety. Zpětně
viděno je vlastně spíš s podivem, že
k něčemu takovému nedošlo dřív.
Když se ve Spojených státech řekne
CZ, věci znalý zákazník si hned před‑

