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CZ 557 
85th Anniversary Edition
Opakovací kulovnice na náboje se středovým zápalem dlouhodobě patří k  velice populárním 
zbraním CZ. Česká zbrojovka je vyrábí již od druhé poloviny 60. let minulého století a těší 
se skvělé reputaci pro svou špičkovou kvalitu a mimořádnou přesnost. Letošní výroční 
edice vychází ze série CZ 557, jež v tomto segmentu představuje aktuální vlajková loď 
České zbrojovky a kterou díky její vysoké precizi, extrémně pevnému pouzdru závěru a plně 
stavitelnému spoušťovému mechanismu mají ve velké oblibě myslivci i rekreační střelci.

CZ 75 SP-01 SHADOW 
85th Anniversary Edition
Pistole CZ 75 SP-01 Shadow, založená na nadčasovém modelu CZ 75, po svém uvedení na trh 
v roce 2006 dlouho kralovala divizi Production střelby podle pravidel IPSC. V rukou nejlepších 
střelců celého světa vyhrála mnoho nejprestižnějších závodů a Českou zbrojovku postavila do 
čela vývoje a výroby pistolí pro moderní dynamické sportovní disciplíny.Oslavte s námi naše 85. výročí!

U příležitosti letošního půlkulatého výročí založení České zbrojovky v Uherském Brodě  
v roce 1936 na trh uvádíme exkluzivní limitované edice dvou úspěšných modelů CZ. V obou 
případech jde nejen o krásné zbraně, ale také o dokonalé příklady zúročení osmdesáti pěti 
let našich výrobních zkušeností a konstrukčního know-how. Právě díky kombinaci těchto 
faktorů se Česká zbrojovka řadí mezi nejvýznamnější světové výrobce služebních a civilních 

ručních palných zbraní a její produkty se momentálně vyvážejí do 98 zemí celého světa. 

Česká zbrojovka Uherský Brod se zpočátku soustřeďovala na dodávky služebních zbraní, 
v průběhu její nyní již pětaosmdesátileté historie se však její portfolio výrazně rozšířilo. 
Všechny modely CZ jsou výsledkem vysoce sofistikovaného výzkumu a vývoje a pro jejich 
výrobu se využívají nejmodernější, průběžně zdokonalované technologie. Úzká spolupráce 
s nejlepšími profesionály ze všech cílových skupin zaručuje, že zbraně CZ vždy splňují 
požadavky a potřeby rozsáhlé a různorodé rodiny našich zákazníků. V současnosti Česká 
zbrojovka, od roku 2018 součást mezinárodního holdingu CZG, celosvětově nabízí bohatou 
paletu špičkových služebních a civilních ručních palných zbraní pro ozbrojené síly, lovce, 

sportovní střelce i hobby střelce.

 
V roce 2021 se do prodeje dostává celkem 2 000 výročních kulovnic CZ 557 a 2 000 výročních 
pistolí CZ SP-01 Shadow. Obě jubilejní edice si zachovávají všechny přednosti těchto 
moderních legend a přidávají k nim bonusové prvky připomínající 85. výročí založení České 

zbrojovky Uherský Brod.

HLAVNÍ VLASTNOSTI:

–	Ráže	308	Winchester	nebo	30-06		 	
	 Springfield

–	520mm	(20“)	tenkostěnná,	za	studena		
	 kovaná	hlaveň	bez	mířidel	a	se	závitem		
	 M14×1	na	ústí

–	Ořechová	pažba	typu	Lux	s	lícnicí		
	 a	laserem	vypáleným	checkeringem		 	
	 úchopových	ploch	

–	Závěr,	kulička	kliky,	spoušť,	podavač	
	 a	dna	nábojové	schránky	s	exkluzivním,		
	 mimořádně	odolným	zlatým	povlakem		
	 provedeným	technologií	PVD	(Physical		
	 Vapour	Deposition)

–	 Laserem	vypálené	logo	85.	výročí	České		
	 zbrojovky	na	vajíčku	pistolové	rukojeti

HLAVNÍ VLASTNOSTI: 

–	Ráže	9×19

–	Za	studena	kovaná	hlaveň	dlouhá	120	mm

–	Unikátní	mosazné	střenky	s	logem	
	 85.	výročí	České	zbrojovky

–	Dva	zásobníky	s	prodlouženou	mosaznou		
	 patkou

–	Spoušť	s	exkluzivním,	mimořádně		 	
	 odolným	zlatým	povlakem	provedeným
		 technologií	PVD	(Physical	Vapour		 	
	 Deposition)

–	Na	levém	boku	závěru	popis	LIMITED			
EDITION

–	Oboustranné	ovladače	manuální	pojistky	
	 s	rozšířenými	hmatníky

–	Plně	stavitelné	hledí



TECHNICKÁ DATA

MODEL DÉLKA (mm)
DÉLKA 
HLAVNĚ (mm/in) HMOTNOST (kg) RÁŽE

TYP 
ZÁSOBNÍKU KAPACITA MÍŘIDLA SPOUŠŤ PAŽBA

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA LÍCNICE L.O.P. (mm) HLAVEŇ ZÁVIT

CZ 557 
85TH ANNIVERSARY EDITION 1066 520/20 3,6 308 Win (1:10)

30-06 Sprg (1:10) Schránka 5 Ne Stavitelná Ořechová Olej Ano 370 Za studena kovanná M14×1

MODEL V×Š×D (mm)
DÉLKA 
HLAVNĚ (mm) HMOTNOST (g) RÁŽE KAPACITA MÍŘIDLA SPOUŠŤ RÁM STŘENKY BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

CZ 75 SP-01 SHADOW
85TH ANNIVERSARY EDITION 150×42×209 120 1,17 9 × 19 19 Světlovodná muška, plně stavitelné hledí SA/DA Ocel Mosazné Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka




