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Beretta Pico
ING. MARTIN HELEBRANT

Předpony určující řád v soustavě  
jednotek SI zahrnují také piko, což  
je biliontina, tj. 0,000 000 000 001  
základní jednotky. Používá se například  
v elektrotechnice. Pokud někdo takhle nazve 
pistoli, tak má zjevně na mysli, že ta pistole je  
opravdu hodně malá. Udělala to v roce 2013 firma  
Beretta. O pistoli Pico jsme několikrát psali, ale až teď se nám 
prostřednictvím firmy Sport a lov v Sudicích naskytla příležitost 
k důkladnějšímu testu.

�� Beretta Pico ráže 9 mm Browning kr.

B
eretta sice ve své nabídce 
měla a dodnes má i nestár-
noucí kapesní pistole 21 A 
Bobcat v ráži 22 LR nebo 6,35 
Browning a 3032 Tomcat 

v ráži 7,65 Browning (tuhle Berettu no-
sil ještě před přezbrojením na Walthera 
PPK i pan Bond, James Bond, v knize  
Dr. No). To jsou ale dnes bez ohledu 
na funkčnost skuteční veteráni a navíc 
ani jedna z právě uvedených ráží se 
dnes nepovažuje za dostatečně účinnou 
pro sebeobranné použití. Za rozumnou 

TEST

na za zcela dostatečnou pro policejní 
pistole. Možná jsme dnes větší a agre-
sivnější, nebo jen nedovedeme střílet 
a nahrazujeme to velkou ráží?

Konstrukce
Beretta Pico je samonabíjecí obranná 

pistole v ráži 9 mm Browning s uzamče-
ným závěrem a polymerovým tělem. 
Závěr je uzamčen Browningovým bez-
článkovým mechanismem, kvadratický 
výstupek na zadku hlavně zapadá do 
výhozního okénka a při odemčení je 
snižován otevřenou rozvidlenou kuli-
sou. Uzamčený závěr Beretta použila 

u tohoto nijak dramaticky výkonného 
náboje proto, aby mohla být konstruk-
ce lehká a snadno ovladatelná. Bez 
uzamčení by musela mít hmotný závěr 
a poměrně silnou vratnou pružinu, což 
by se do plánovaných malých rozměrů 
kapesní zbraně špatně vešlo a také by 
to komplikovalo nabíjení. 

Závěr je ocelový, na jeho stranách 
jsou v zadní třetině pravoúhlé drážky. 
Směrem dopředu jsou boky závěru na-
hoře lehce seříznuty, aby se usnadnilo 
zasouvání zbraně do pouzdra. Závěr 
je veden v ocelových vodítkách, která 
jsou vložena do plastového těla pistole. 
Vodítka jsou součástí vyjímatelné klece, 
která nese i celé bicí ústrojí a spoušť. 
Pro tenhle uzel se začíná v angličtině po-
užívat název chassis nebo sub-chassis 
a doufám, že se nijak neprohřeším proti 
češtině, když ho budu v české podobě 
šasi používat také.  

Je to obdoba uspořádání, s jakým 
svého času přišla čínská pistole CF98 
a které později proslavila firma SIG 
u svých modelů P250 a P320 a používá 
je i nová americká služební pistole M17 
(v podstatě SIG P320). Polymerové 
tělo je tedy v podstatě jenom rukojeť, 

spodní hranici výkonu se bere náboj  
9 mm Browning krátký… Neptejte se 
mě, jak je možné, že po dlouhá a dlouhá 
léta byla ráže 7,65 Browning považová-
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