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Pavel KLOZÍK

CZ 75 SP-01
Shadow

Úspěch
robustních
pistolí
CZ 75 SP-01
je naprosto
nezpochybnitelný.
Když Česká zbrojovka Uherský Brod
zahájila výrobu pětasedmdesátky
upravené pro náročnou službu
u speciálních jednotek, málokdo asi čekal,
že nová pistole jako vír semele dosavadní
světové žebříčky IPSC divize Production a v rukou
vynikajících střelců Adama Tyce a Anguse Hobdella se
stane nekompromisním vládcem světových kolbišť.
avzdory vítěznému tažení CZ 75
SP-01 ve střelbě IPSC nezůstalo
N
vedení zbrojovky hluché vůči některým
připomínkám svých střeleckých reprezentantů. Nad shromážděnými názory dali dohromady hlavy uherskobrodští
konstruktéři a postavili na základě
SP-01 model Shadow (stín), jednoznačně směřovaný k pozornosti střelců akčních sportovních disciplín.
Když se z dálky podíváte na CZ SP-01
a CZ SP-01 Shadow, možná nepoznáte
rozdíly. Ale při bližším pohledu a úchopu
si jistých změn všimnete. Na Shadow vaší pozornosti neunikne muška zvýrazněná světlovodným vláknem a hledí typu
Novak s černou pohledovou plochou.
Manuální pojistka je oboustranná a má
zvětšené hmatníky. Rukojeť je za lučíkem
a pod bobřím ocasem více vybraná, takže umožňuje pohodlné a samozřejmě neméně jisté držení a rychlé nacílení. Díky
větším vybráním se střelcova ruka ještě
víc přibližuje k ose hlavně. Pistole se při
střelbě stává klidnější a ještě lépe ovladatelná než původní model SP-01.
K několika změnám došlo také uvnitř
zbraně. Pod hlavní je na stupňovitém plastovém vodítku nasazena nová vratná
pružina, která usnadňuje nabití zbraně
a rovněž zvyšuje komfort a stabilitu střelby. Více pozornosti je věnováno nastavení spoušťového a bicího mechanismu.
Konstruktéři vyšli vstříc požadavkům

10

¤íjen 2006

sportovních střelců a rozhodli se do Shadow nemontovat automatickou pádovou
pojistku, která v poslední fázi spouštění
zvyšuje odpor spouště. Shadow si však
stále zachovává vysoký stupeň pasivní
bezpečnosti a ani po pádu sama od sebe nestřílí. Ústí zásobníkové šachty je
rozšířené pro bleskové zasunutí plného
zásobníku nahrazujícího vystřílený.
Konstrukce Shadow je shodná se
standardní CZ 75 s ocelovým nebo hliníkovým rámem. CZ 75 SP-01 Shadow je
celoocelová pistole se závěrem uzamčeným systémem Browning, uzamykacími
ozuby na hřbetu hlavně, které zapadají
do vybrání v závěru před výhozním okénkem. Pod nábojovou komorou je uzavřená kulisa s otvorem, jímž prochází osa
záchytu závěru, která vymezuje pohyb
hlavně během pracovního cyklu a plní
funkci spojovacího čepu. Závěr si zachovává svou šířku po celé délce a není
v přední části zúžený jako u běžné CZ 75.
Na horní ploše závěru je rýhovaná lišta
proti odleskům. Po stranách závěru jsou
dvě řady drážek sloužících k jeho bezpečnému ovládání. Shadow má stejně
jako ostatní pistole SP-01 osvědčenou,
těžkou hlaveň dlouhou 114 mm s vývrtem se šesti pravotočivými drážkami.
Vnější průměr hlavně je 14 mm, což je
o dva milimetry více než průměr hlavní
standardně vyráběných CZ 75 B. Hlaveň
pistolí CZ 75 SP-01, včetně Shadow, je

konstruována, aby při zachování precize
zásahů vydržela velmi vysoký počet (řádově desetitisíce) výstřelů.
Před lučíkem je lišta pro taktickou svítilnu nebo laserový zaměřovač s rozměry odpovídajícími standardu MIL–STD
1913. Lišta podstatně rozšiřuje přední
část rámu, zvyšuje celkovou hmotnost
zbraně, posunuje těžiště dopředu a výrazně přispívá ke zmírnění zdvihu po
výstřelu. Hřbet rukojeti je zakončen prodlouženou ostruhou - bobřím ocasem.
Ovládací prvky s upravenými, výraznými hmatníky tvoří levostranný záchyt
závěru, oboustranná pojistka a záchyt
zásobníku, umožňující nasazení z pravé
nebo levé strany.
Spoušťový a bicí mechanismus se zakulaceným kohoutem pracuje ve dvojčinném režimu SA/DA. Ergonomicky tvarované střenky rukojeti se vyrábějí ze
zdrsněné přilnavé pryže. Čelo a hřbet
rukojeti pistole mají rybinové zdrsnění.
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CZ 75 SP-01 SHADOW

Míﬁidla Shadow
jsou kontrastní
a dobﬁe ãitelná

Povrch pistole chrání vysoce odolný černý vypalovací lak. Ústí zásobníkové
šachty je rozšířené. Pistole je standardně
dodávána se dvěma dvouřadými zásobníky s jednořadým vyústěním a kapacitou osmnáct nábojů ráže 9 mm Luger.
Spodní část zásobníku částečně vyčnívá
z rukojeti a je chráněna pryžovou botkou, která navazuje na tvar rukojeti.
Novou pistoli Shadow vystavovala
Česká zbrojovka Uherský brod na veletrhu IWA 2006 v Norimberku a v létě jsem
měl možnost zbraň vyzkoušet na tovární
střelnici. Při prohlídce zbraně jsem pochválil celkově dobré zpracování pistole,
jen na vnitřní ploše hřbetu závěru jsem
zaznamenal poněkud výraznější nezahlazené stopy obráběcích nástrojů.
Spoušťový mechanismus má v obou
režimech příjemný chod a při správné
technice spouštění dovoluje rychlé
a plynulé spouštění s minimálním nebezpečím nežádoucího stržení zbraně.
K ergonomii rukojeti jsem neměl nejmenší námitky, pistole dobře sedí v ruce a jde takříkajíc sama za terčem.
Stačí jakoby ukázat prstem na cíl. Červená muška má v pravoúhlém zářezu
černého hledí po stranách dostatečně
široká světélka. Mířidla jsou velmi dobře čitelná, vysoce kontrastní a umožňují rychlé zamíření.
Průběh výstřelu je jakoby rychlý a velmi měkký. Při pomalé mířené i rychlé
střelbě s jednoručním i obouručním

držením jsem měl pocit, že nestřílím plnohodnotnou pistolí ráže 9 mm Luger,
ale nadupanou malorážkou ráže 22 LR
nebo 22 WMR. Promyšlené rozložení
hmotnosti a poloha těžiště více vepředu
je znát ve všech režimech palby s plným
i poloprázdným zásobníkem. Přesnost
pistole je vynikající a seskupení zásahů
jednoznačně nejvíc ovlivňuje umění
střelce a kvalita nábojů. Během střelecké
zkoušky jsem vypálil přibližně sto nábojů
vyrobených firmou Sellier & Bellot, přičemž nedošlo ani k jedné závadě.
Sportovní CZ 75 SP-01 Shadow je doslova vymazlená pistole, skvěle navazující na své sestřičky SP-01 a SP-01 Tactical. Ačkoli mé střelecké schopnosti ani
zdaleka nedosahují virtuozity mistra svě-

ta v IPSC Adama Tyce nebo jeho kolegy
Anguse Hobdella z CZ-USA, nedivím se,
že oba s CZ 75 SP-01 sklízejí vavříny
a přivádějí ke vzteku soupeře i zástupce
konkurenčních firem. Jedno přísloví říká,
že kdo prohrává, má právo se zlobit. Já
dodávám: Může hledat jinou dobrou pistoli nebo si koupit vynikající Shadow,
která dává šanci na dobré umístění
v soutěži každému majiteli - když samozřejmě věnuje čas nutnému střeleckému,
fyzickému a psychickému tréninku. Shadow vlastnostmi nekompromisně zastiňuje konkurenční pistole. Myslím si, že
v rukou vynikajících střelců se mohou
pistole Shadow postarat, že vařící se
krev v žilách konkurence jen tak brzy ne■
vychladne.

CZ 75 SP-01 Shadow
ráž
9 mm Luger
celková délka
207 mm
šířka
37 mm
výška se zasunutým zásobníkem 153 mm
délka hlavně
114 mm
hmotnost bez nábojů
1,180 kg
kapacita zásobníku
18 nábojů
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RozloÏení k ãi‰tûní se
provádí standardním
zpÛsobem
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