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Veteráni

Vektor
Ing. JIří Fencl

Vypadá to jako 
dětská stříkací 
pistolka, ale jde 
o normální „ostrou“ 
zbraň ve výkonné ráži 
v (tehdy) futuristickém 
designu. Pochází 
z Jihoafrické republiky, ale 
dnes už patří do historie – 
výroba skončila v roce 2001.

V 
roce 1991 se od společnos-
ti Armscor Precision, Inc., 
oddělila státní průmyslová 
společnost Denel (SOc) ltd., 
spadající pod ministerstvo 

průmyslu a působící v jihoafrickém 
městě centurion. Společnost Denel 
je podle zaměření rozdělena do pěti 
výrobních divizí, z nichž jedna – Denel 
land Systems – vyrábí pěchotní zbra-
ně. Pod tuto společnost přešla se svým 

ně staženy z oběhu“. Firma Denel, 
přestože údajně žádné závady neob-

jevila, nabídla zákazníkům za zbra-
ně finanční kompenzaci, a další 
výrobu cP 1 zastavila. Zbraň se 

tak vyráběla jenom v období let 
1996 až 2001. Uvedená informace 

se zdá být poněkud nepřesná, 
protože pistole žádnou pádo-
vou pojistku (automatickou 
pojistku úderníku) nemá. Prav-

děpodobně tak šlo o nedokonalé za-
bezpečení zbraně proti oddělení závě-
ru od těla demontážním elementem. 
U některých exemplářů nedosahuje 
demontážní šoupátko krajní přední 
polohy a nejsou vidět celé výstražné 
postranní červené vložky. 

Pistole Vektor cP 1 pracuje s vy-
užitím principu brzdění závěru 
prachovými plyny, tj. závěr není 
při výstřelu uzamčen. Plunžr  
s labyrintovým těsněním po celé 
délce je uložen na příčném čepu 

v přední části závěru pod ústím 

CP 1

výrobním programem také firma 
lyttleton engineering Works (lIW), 
která vyráběla pistole služebního typu 
Vektor SP 1 a SP 2; není vyloučeno, 
že se vyrábějí dodnes. Obě vzdáleně 
vycházejí z jihoafrické pistole Z-88, 
což zase byla modifikovaná Beretta 
92. Terčové verze SP 1 byly před lety 
dost populární zbraně používané pro 
sportovní střelbu, zejména podle pra-
videl IPSc.

Pistole cP 1 (cP – compact Pistol) 
byla už od počátku konstruována od-
lišně a byla určena pro skryté nošení 
civilními osobami i příslušníky zvlášt-
ních složek. Proto výrobce nejen použil 
ve velké míře plasty, ale zbraň navíc 

dostala od designéra do vínku až ne-
skutečně zaoblené tvary, usnadňující 
nejen skryté nošení, ale také pohodlné 
a spolehlivé tasení. Zbraň se vyráběla 
v ráži 9 mm luger, pro Itálii pak také 
v ráži 9x21 IMI. Údajně se uvažova-
lo i o výrobě pistole v ráži 40 S&W  
(cP 1n), k tomu ale nedošlo. 

Značné množství 
pistolí cP 1 se pro-
dalo do USA, kde 
prý ale – podle jed-
noho internetového 
pramene – „vzniklo 
podezření na špat-
nou funkci pádové 
pojistky, a proto 
byly některé zbra-

Vektor CP 1
ráže 9 mm luger

délka zbraně 177 mm

délka hlavně 100 mm

šířka zbraně 28 mm

délka záměrné 136 mm

výška (podle  
zásobníku)

140/128 mm

hmotnost  
(podle zásobníku)

720/708 mm

kapacita zásobníku  
standard/kompakt

13/12 

�� Vektor CP 1, 
v pozadí jihoafrická 

„Beretta“ Z88 

�� Vektor SP 1




