Sběratelské zbraně

CZ 75 B 40th
Anniversary
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O limitované
sérii pistolí CZ 75,
připravené
k loňskému
kulatému výročí
této živé legendy,
jsme informovali už
v č. 3/2015 v článku o novinkách
firmy CZ‑USA. Mezitím jsme ovšem
zjistili, že tehdy představená podoba
jubilejního modelu ještě nebyla úplně
finální a že tato atraktivní varianta
navíc není, resp. nebyla k dostání
pouze ve Spojených státech.

Co

že to pětasedmdesátka
v loňském roce vlastně
slavila? Odpovědi na
jdete v naší monogra
fii CZ 75: prvních čtyřicet let v čísle
12/2015. Nejpřesnější je mluvit o čty
řiceti letech od vzniku a oficiálního
veřejného představení, k němuž došlo
v březnu 1975 v Madridu. S výrobou je

to složitější – ta tehdy
sice měla podle původních plánů na
běhnout, ale nakonec se kvůli velké
technologické náročnosti Kouckého
zbraně zadrhla ve fázi ověřovací série
a naostro začala až v roce 1977...

Každopádně bylo co slavit a Čes
ká zbrojovka Uherský Brod tak
učinila vkusně, tradiční limi
tovanou sérií. Na rozdíl od
předchozího výročního modelu
z roku 2011 se nešlo cestou retro
(tehdy se dnešní pětasedma pře
designovala tak, aby připomí
nala CZ 75 z počátků sériové
výroby). Nyní jako základ po
sloužila současná podoba stan
dardního provedení CZ 75 B, na němž
se výtvarně „vyřádilo“ studio René
Ondry, tradiční dodavatel zdobených
zbraní CZ.

Tetovaná pistole
Jak si jistě vybavíte a fotografie
vám to připomenou, CZ 75 B 40th
Anniversary je velmi kvalitně leskle
černěná a rytá – ve druhém případě
nijak přehnaně. Podoba rytin někomu
připomíná kmenové tetování, a to jak
tvarem, tak citlivým umístěním na
bocích těla a závěru, kde podtrhuje
charakteristické elegantní tvary slavné
zbraně.

Čtyřicátinová CZ 75 se
vyrobila v počtu 1000
kusů, z toho jeden byl
akviziční a 899 putovalo
do Spojených států.
Když jsme se před časem v Uher
ském Brodě sešli s René Ondrou,
upozornil nás, že zdobení všeobecně
známé výroční pistole s číslem 000, se
kterou ve své kampani pracovala CZ
‑USA a jejíž snímky jsme použili i my,
ještě nebylo úplně konečné. Nechali
jsme si tedy předvést „sériový“ kus
– a opravdu. Změny jsou to decentní,
základní tvar rytin zůstal zachován,
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avšak byly v nich doplněny linky, které
navozují dojem větší optické hloubky.

Vtipné výrobní číslo
S rytinami dobře koresponduje „ru
kopisný“ popis, který zleva co do znění
(nikoliv úplně přesně co do pozice)
kopíruje běžné modelové označení;
za firemní ochrannou známkou ovšem
následuje zásadní informace, o koli
kátý kus z limitované série se jedná.
Z pravé strany najdete na
běžné CZ 75 B – vpředu
na těle a závěru plus na
hlavni ve výhozním okénku
– výrobní číslo v doprovodu
zkušební značky. Totéž

nepostrádají ani čtyřicátinové kusy,
u nichž se ovšem využilo zajímavé
možnosti, že výrobní číslo nemusí
být složeno jen z číslic. Musí být jen
sedmimístné (tedy alespoň v součas
nosti a v dohledné budoucnosti).
U této série se zvolil jasný a výstižný
formát 40THXXX, opět v „rukopisné“
formě. K tomu má každá CZ 75 B
40th Anniversary zprava vzadu na těle
dvouřádkový nápis 40th Anniversary
/ 1975–2015.

Hvězdné střenky
To všechno vypadá moc hezky, ale
všeobecná shoda panuje, že čtyřicá
tinové pětasedmy nejvíc upoutávají
nezvyklou kombinací fialově modrých
dřevěných střenek a nitridovaných
drobných součástí (konkrétně jde
o ovládací prvky, vytahovač, šroubky
střenek a dno zásobníku). I v přípa
dě nitridace došlo oproti akvizičnímu
vzorku k určitým změnám – původně
vycházela dominantní barva duhově
zlatá, nyní je duhově modrá a lépe ladí
se střenkami. Pro úplnost: hlaveň je
ponechána bílá, leštěná na vysoký lesk.
Střenky z výběrového dřeva kaliforn
ského javoru cukrového jsou kapitola

sama pro sebe a při prvním pohledu
na tuto pistoli takříkajíc nejvíc praští do
očí. Při jejich popisu se občas používalo
přirovnání k pohledu do Hubbleova
vesmírného dalekohledu, což ale tak
úplně neplatilo u kusu, který jsme moh
li vidět my a který se nám jevil krásný
poněkud zemitějším způsobem.
Střenky mimochodem budou nej
spíš klíčový prvek v roz
hodování líbí/nelíbí.

každopádně prodala, ještě než vůbec
překonala oceán.
Svou roli v tom nepochybně hrálo
a hraje, že čtyřicátinová pětasedma
není jen pistole na koukání a chlubení,
ale střílí stejně spolehlivě a přesně
jako její běžná služební a obranná
varianta. Při amerických testech se
průměrný rozptyl pěti ran na 25 yardů
s opěrou a různými laboracemi pohy
boval kolem 37 mm. Vůbec nejlepší
výsledky daly náboje HPR 115 gr JHP,
s nimiž se podařilo stáhnout nástřelku
na 31 mm.
Tak to mají Američané rádi. Zdobe
né jubilejní modely tady prostě nejsou
jen exempláře do vitríny, ale i když to
někomu může připadat lehce barbar
ské, čeká se od nich, že v případě
potřeby odvedou svou práci.
Protože život je jen jeden
a palným zbraním

Pokud se vám budou zamlouvat ony,
bez problémů přijmete estetiku celé
jubilejní zbraně. Pokud ne, bude vám
tato výroční CZ 75 B nejspíš připadat
příliš načančaná.

se říká palné proto, že
jejich primárním účelem
je střílet.

899 pro USA

Zbytek světa včetně Česka

Zdobené zbraně ostatně ani nejsou
záležitostí pro každého. V tomto kon
krétním případě se šlo osvědčenou
cestou série 1000 kusů, z nichž ovšem
pistole s číslem 000 fungovala jako
akviziční. Proto se na dalších exem
plářích objevuje popis XXX OF 999.
Výrobní čísla mají rozsah 40TH000 až
40TH999.
Primárně se jednalo o projekt pro
CZ‑USA, pro kterou proto bylo od
začátku vyčleněno 899 kusů. Jejich ex
pedice začala v březnu 2015, vzhledem
k náročnosti zdobení probíhala v men
ších dávkách v průběhu celého loňské
ho roku a v době přípravy tohoto člán
ku ji uzavíraly dodělávky posledních
28 pistolí. Zájem ve Spojených státech
byl nemalý, přestože maloobchodní
cena (pistole v koženkovém kufříku se
dvěma zásobníky a certifikátem) byla
stanovena na 1499 dolarů. Pro srovná
ní: běžné černěné béčko vychází na cca
600 dolarů. Podstatná část dodávek
modelu CZ 75 B 40th Anniversary se

Dalších 100 kusů bylo rezervováno
pro zbytek světa. Několik málo z nich
skončilo na českém trhu, kde pro ně
byla nastavena maloobchodní cena
32 990 Kč. Bavíme se skutečně jen
o pár kusech, z nichž navíc část byla
vyhrazena pro různé prominenty. Však
je to taky nepochybně vkusný dárek,
který může dobře připomenout aktuál
ní výročí České zbrojovky Uherský
Brod – loňské čtyřicátiny její nejslav
nější pistole a letošní osmdesátiny
samotné továrny.
Pokud byste snad po modelu
CZ 75 B 40th Anniversary zaprahli
i vy, doporučujeme poptat se co nej
rychleji v podnikových prodejnách
České zbrojovky, jimž byla v Česku
svěřena výhradní distribuce. V době
dokončování tohoto článku údajně
v obou z nich, tedy v Uherském Bro
dě i v Praze, ještě pár čtyřicátinových
pistolí bylo, ale poptávka po nich byla
tak velká, že se to mohlo každým
dnem změnit.
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