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Nové zbraNě

Předchůdci
Pistole opatřené integrovaným tlu-

mičem nejsou zrovna běžné, ale čas 
od času se objeví. Rusko 
(resp. předtím Sovětský 
svaz) mělo ve výzbroji od 
roku 1967 pistole PB v ráži 
9 mm Makarov, které 
zkonstruoval A. A. Děrja-
gin. Konstrukce PB vychá-
zela koncepčně z pistole PM 
(Pistolet Makarova), byla 
samonabíjecí a u speciál - 
ních jednotek údajně 
ještě dosluhují posled-
ní zbytky těchto zbraní, 
o kterých jsme podrob-
něji psali ve Střelecké 
revui č. 3/2001. 

Během druhé světo-
vé války vyvinuli Britové 
pro své speciální jednotky 
tlumičové pistole Welrod. 
To byly opakovací pistole 
s válcovým odsuvným zá-
věrem, čímž se konstruktéři 
vyhnuli problému s tlumením 
třesku kovových součástek na-

rážejících na sebe při sa-
monabíjecí funkci zbra-
ně. Welrod v ráži 9 mm 
Luger nebo 7,65 mm 
Browning vyráběla Bir-
mingham Small Arms 
Company. 

Welrod je zbraň hod-
ně drsného, účelového 
vzhledu. Její poslední 
použití bylo spolehlivě 
doloženo ještě za první 

války v Perském zálivu 
v letech 1990–1991. Nepo-

Na výstavě EnforceTac 
2014 (policejně vojenský 
předskokan IWA 2014) 
v německém Norimberku 
vystavovala švýcarská 
firma B&T AG (dříve 
Brügger & Thomet) velmi 
zajímavou zbraň. Je to 
opakovací pistole opatřená 
integrovaným tlumičem 
hluku výstřelu. 

tvrzené zvěsti ji však zmiňují ještě 
v souvislosti se současným nasa-

zením britských vojsk 
v Afghánistánu. Wel-
rod se těší pověsti ex-
trémně tiché zbraně, 
v ráži 7,65 mm byl 
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hluk výstřelu utlumen až asi na 73 dB, 
tj. hluk odpovídající například nepříliš 
hlasité hudbě.  

Opakovací pistole 
s integrovaným tlumičem

Ale nejsou to prý jenom příslušníci 
speciálních jednotek, kdo ocení tichý 
výstřel. Další skupinou uživatelů, kte-
ré něco podobného oslovuje, jsou 
veterináři. Velká zvířata, ani nemusí 
být dravá, klidně to mohou být velcí 
přežvýkavci, se někdy „na volno“ cho-
vají hodně nepředvídatelně a nezřídka 

�� „Veterinární pistole“ B&T VP9 ráže 9 mm 
Luger. Výrobce ji ve svých materiálech dekla-

ruje jako jednoranovou. Tím chce pravděpo-
dobně naznačit, že „neopakuje sama“, tedy 

napracuje v samonabíjecím režimu. Ve skuteč-
nosti je to normální opakovačka.

�� Hlavní celky – tělo zbraně se závěrem, 
rukojeť a tlumič. Z čela pouzdra závěru vy-
čnívá přední část kratičké hlavně, na kterou 
se tlumič našroubuje. 




