
„Raketová pistole“ vz. 30, dílo
proslulého konstruktéra âes-
ké zbrojovky ve Strakonicích

Franti‰ka My‰ky (1899–1983), vznikla
na pfielomu 20. a 30. let minulého sto-
letí coby nová signální a osvûtlovací
zbraÀ pro pozemní síly ãeskoslovenské
armády. My‰ka ãásteãnû vycházel
z pfiedchozí strakonické signálky vz. 28
ráÏe 34,5 mm, urãené pro letectvo (na-
posledy jsme o ní psali v ã. 8/2007), ze

které pfievzal princip jednoduchého zá-
klopkového, doprava otoãného závûru.
Jinak se ale vydal vlastní cestou.

SKORO BEZ NÁSTROJÒ
Nová pistole – jíÏ se stejnû jako její pfied-

chÛdkyni zaãalo fiíkat raketová podle po-
jmenování pfiíslu‰né munice („raket“) –
mûla v souladu se standardy pozemních
sil men‰í ráÏi 26,5 mm a z konstrukãní-
ho i technologického hlediska byla v po-

rovná-
ní s letec-
kou „osmadva-
cítkou“ jednodu‰‰í a vyzrálej‰í. Její fie‰ení
ovlivnil poÏadavek Vojenského technic-
kého ústavu na moÏnost rozebírání celé
zbranû bez nástrojÛ.

Byla to zajímavá v˘zva, se kterou se
Franti‰ek My‰ka ‰ikovnû popral. Vezmû-
me si demontáÏ závûru: Po otevfiení závûru
se jeho odpruÏen˘ ãep stlaãí dozadu, po-
otoãí o 90° a vyjme se i s pruÏinou. Pak se
dá hladce odejmout samotn˘ kotouã zá-
vûru s odpruÏenou západkou. KdyÏ je to
potfieba, s pomocí nûjakého jednodu-
chého nástroje, napfiíklad náboje, lze bez
problémÛ vyjmout i zápalník (nebo spí‰
úderník se zápalníkem, interpretace se li‰í)
– staãí ho dostateãnû zatlaãit do závûru
proti tlaku repulzní pruÏiny a pak nahoru
vysunout jeho „uzávûrku“ neboli opûrku
(podobnû jako u pistolí vz. 24 a vz. 27).

Elegantnû My‰ka vyfie‰il odnímání hlav-
nû s hladk˘m v˘vrtem: s tûlem pistole ji
spojil lichobûÏníkov˘m závitem a na její
zadní okraj dole umístil lichobûÏníkov˘ v˘-
fiez pro tzv. pojistn˘ ozub vytahovaãe ná-
bojnic. Po posunutí vytahovaãe dozadu se
tak hlaveÀ dá jednodu‰e vy‰roubovat.
Spou‰Èov˘ mechanismus se zpfiístupní po
odklopení levé boãnice, k ãemuÏ dobfie po-
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K tradiãním sluÏebním v˘robkÛm
âeské zbrojovky Uhersk˘ Brod patfií
signální pistole, ãili ruãní zbranû urãené
k vystfielování signálních nebo osvûtlovacích
nábojÛ. Za 75 let existence uherskobrodské zbrojní
továrny se v jejím portfoliu vystfiídaly tfii typy „signálek“.
První z nich nesla oficiální oznaãení raketová pistole vz. 30
a dnes pfiedstavuje cenûn˘ pfiedmût sbûratelského zájmu.

Raketové pistole vz.30
z Uherského Brodu

David PAZDERA

Tato raketová pistole vz. 30
má pfiejímací znaãku z roku 1933
a v˘robní ãíslo 10 503, mûla by tedy
pocházet z bezmála poslední etapy
v˘roby ve Strakonicích (foto RIA)




