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Pušky civilní

R
udá armáda měla se zavá-
děním automatických zbraní 
značné zpoždění. Projevilo se 
to i v takzvané zimní válce 
s Finskem. Finové, vyzbroje-

ní samopaly Suomi, dokázali odrážet 
útoky podstatně početnějších 
sovětských pěchotních útva-
rů vybavených opakovacími 
mosinkami. Výsledkem 

v roce 1945. Samopal je viditelně zho-
toven převážně z ohýbaných plechů, 
ale na jejich tloušťce Rusové nešetřili. 

Na zbrani je patrný velký podíl ruč-
ní práce, například otvory v plášti 

hlavně jsou ručně dopilovány 
a každý je jiný. Rychlé a hrubé 

opracování je patrné i na 
výřezu pro zásobník a na 

svaru na předku pláště 
hlavně. 

Legendární sovětský 
samopal s typickým 
bubnovým zásobníkem patří 
neoddělitelně ke vzpomínkám 
na školní roky našich starších 
čtenářů. Vídali jsme ho 
téměř denně na pomnících 
a účinkoval ve všech 
válečných filmech. Málokdo 
si ho ale mohl vzít do ruky 
a těch, kteří si z něj vystřelili, 
bylo až donedávna jenom 
několik.

třískovým obráběním. Po prvních zku-
šenostech s výrobou větších sérií bylo 
zřejmé, že pro válečnou výrobu bude 
nutné další, hlavně technologické zjed-
nodušení. Výsledek byl zaveden pod 
označením „pistolet pulemjot Špagina 
obrazca 1941 goda“, zkráceně PPŠ 41.

V posledních letech řada armád likvi-
duje sklady staré výzbroje a po úpravě 
na civilní verzi se tak střelcům dostávají 
do rukou i zbraně, které dřív mohli vidět 

jenom v muzeích nebo ve 
filmech. Jednou z těchto 
zbraní je i PPŠ 41, který 
v minulém roce uvedl 
na náš trh Zelený sport. 

Měli jsme možnost vy-
zkoušet si civilní pepeš-

ku na střelnici.
Při prvním uchopení do ruky 

vás zarazí nečekaně vysoká 
hmotnost poměrně malé zbra-
ně (celková délka je jenom 
840 mm, ale hmotnost bez 
zásobníku kolem 4 kg). 

Podle data vyražené-
ho před výhozním okén-
kem byl náš kus vyroben 

Špagin
�� PPŠ 41 v civilní úpravě 
pro Zelený sport. Pře-
stavba na samonabíjecí 
je na zbrani patrná 
jenom podle nápisu 
na boku zbraně 
za zásobníkem. 
Součástka na 
předku zásob-
níku není klíč 
k natažení zásobní-
kové pružiny, ale jenom 
odklopná západka předního 
víka.

zkušeností ze zimní války 
byl první zavedený samo-
pal PPD 40, zkonstruo-
vaný pod vedením V. A. 
Děgťarjova. Ten viditelně 
navazoval na Suomi, i když 

byl jednodušší. Jeho hlavní 
nevýhodou ale byl velký po-

čet součástek zhotovovaných 

v civilu
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Dva základní 
díly těla zbraně 
jsou oba z ohnutých 
tlustších plechů. Hor-
ní díl tvoří plášť hlavně 
s horní polovinou pouzdra 
závěru a s hlavní. Hlaveň je 
zadní částí vsazena do ocelové-
ho hranolu, zavařeného do plechového 
pláště, a vpředu je vsunuta do plechové 

�� Otevřený nabitý zásobník 
s uvolněnou pružinou. Nám se podařilo 
nabít 67 nábojů, ale poloha přepážky 
mezi vnějším a vnitřním úsekem vodicí 
spirály naznačuje, že ty čtyři chybějící 
náboje by se tam ještě vešly.

�� Přední část 
pláště hlavně je zakonče-

na šikmou destičkou, která funguje 
jako kompenzátor


