
Na P9 byly vyzkou‰eny nové tech-
nologie a v˘robní postupy – po-
uÏití plastÛ, svafiování, pfiesné li-

sování ãástí z ocelov˘ch plechÛ... Pfiesto
byla sloÏitá. U nové zbranû nazvané
VP-70 (VP-Volkspistole = lidová pistole)
‰li konstruktéfii spoleãnosti Heckler &
Koch je‰tû dál. Kromû stfielby jednotli-
v˘mi ranami pfiitom nabízela stfielbu tfií-
rann˘mi dávkami. Pistole se moÏná
i kvÛli této, tehdy ‰okující vlastnosti, do
v˘zbroje nûmecké armády nedostala.
Zbraní tohoto typu se vyrobilo ménû

neÏ deset tisíc. Civilní verze VP 70 Z ne-
mûlamoÏnost stfielby dávkou, ale prodalo
se jich údajnû jenmálo. Av‰ak VP 70 a VP
70 Z spoleãnû se Steyrem GB vy‰lapaly
cestu ke konstrukci souãasn˘ch pistolí.

POPIS ZBRANù
VP 70 Zmá neuzamãen˘ dynamick˘ zá-

vûr. Pro tak v˘konn˘ náboj jako je 9 mm

Luger to není moc obvyklé. Tûlo zbranû
bylo celoplastové – tehdy úplná novinka.
HlaveÀ byla zalisována do ocelového kon-
tejneru a zaji‰tûna kolíkem.Kontejner je ne-
oddûlitelnû vsazen do plastového tûla
zbranû. Podhlavní je silná nárazníkovápru-
Ïina. Ta tlumí doraz závûrupfii pohybuvzad.
Tûlo závûru sestává ze dvou ãástí: plá‰È

je lisovan˘ a závorník s pfiední objímkou
tfiískovû obrábûn˘. Obû ãásti jsou spojeny
svarem. V‰e je tak zjednodu‰eno, Ïe i zdrs-
Àovací dráÏky jsou rovnou vylisovány pfii
v˘robû. Shora na závûru je li‰ta, která je
také k závûru pfiichycena svarem. Díly
spou‰Èového ústrojí jsou vylisovány z ple-
chÛ a zakaleny. Prostû dojem ze zbranû je
jednoznaãn˘ – co moÏná nejjednodu‰‰í
konstrukce a samozfiejmû v‰e nachystáno
pro levnoumasovou v˘robu. Zásobník je
plechov˘ s dvojfiad˘m vyústûním.
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Zavedením útoãné pu‰ky G-3 do v˘zbroje nûmeckého bundeswehru dosáhla tehdy
nová firma Heckler & Koch jednoho ze sv˘ch velk˘ch cílÛ. Na domácím trhu s
dlouh˘mi sluÏebními zbranûmi uÏ nebyl dal‰í prostor, kam expandovat. ZÛstal zde
v‰ak je‰tû prostor k nabídce pistole pro nûmeckou armádu. Walther P-1 byla kvalitní
pistole, ale morálnû zastarávala. Nejprve byla armádû nabídnuta pistole H&K P9. Se
stejnou kapacitou zásobníku jako Walther by ale nepfiinesla podstatnou zmûnu.
Dal‰ím pokusem tedy mûla b˘t zcela nová pistole s vysokou kapacitou zásobníku.
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