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zajímavé zbraně

dený v roce 1954; 
o podobnosti pum-
pičky a uziny byly 
popsány stohy papí-
ru) a později i další. 

Tímto technickým ře-
šením se zkrátila celková 
délka zbraně, těžiště se 
posunulo dopředu a zá-
sobník mohl být umístěn 
do pistolové rukojeti. 

Závěr se skládá z masiv-
ního závorníku, opatřené-
ho pevným zápalníkem, 
a z vratného ústrojí v podo-

bě vratné pružiny s vedením. 
Pouzdro závěru je vyrobeno z bezešvé 
trubky, která má uvnitř šest prolisova-
ných drážek pro vedení závěru. Šest - 
advacítka má hlaveň ráže 7,62x25 To-
karev, opatřenou fosfátovaným vý-
vrtem se čtyřmi pravotočivými dráž-
kami. V těle zbraně ji zhruba ve dvou 
třetinách délky drží převlečná matice, 
pojištěná pružnou podložkou, která 
současně slouží jako poutko na řemen. 

Na druhém konci je tělo zbraně/
pouzdro závěru ukončeno víčkem, 
upevněným děleným závitem. Vý-
hozní okénko je umístěno na pravé 
straně tak, že je v přední a zadní po-

PumPička
DaViD KaRÁSEK

Z
braň ve čtyřicátých letech 
zkonstruoval ing. Jaroslav 
Holeček z České zbrojovky 
Strakonice. Původně měla 
ráži 9 mm Luger a byla za-

vedena do výzbroje jako samopal 23 
a 25, ale v roce 1950 byla na základě 
politického rozhodnutí překonstruo-
vána na ráži 7,62 mm Tokarev a za-
vedena do výzbroje jako samopal 24 
(pevná pažba) a 26 (sklopná ramenní 
opěrka).

od    Zeleného    

Samopal 26 je součástí historie Československa. „Pumpička“ 
(samopaly 23, 25, 24, 26) byla jedno desetiletí klíčovou 
pěchotní zbraní československé armády a nahradila ji teprve 
útočná puška vz. 58. Mezi civilisty se ovšem s těmito zbraněmi 
(s výjimkou celkem levných znehodnocenek) příliš často 
nesetkáváme, protože originál pochopitelně spadá mezi zbraně 
kategorie A. Když se na trhu objevila samonabíjecí verze 
samopalu 26, se kterou přišla firma Zelený sport, nemohli jsme 
se pochopitelně dočkat, až si ji zkusíme. 

sportu
Originální jednoduchá 
konstrukce

V originálu jde o samočinnou zbraň 
s neuzamčeným dynamickým závě-
rem, který je z větší části navlečen na 
hlaveň. V té době to bylo nové řešení, 
které používal také izraelský samopal 
UZi (vyvinutý koncem 40. let a zave-

�� „Samonabíjecí 
karabina SA26 ZS“ 

�� Jediný nástroj, který potřebujete pro rozebrá-
ní, je přímo ve zbrani: převlečná matice hlavně 
se povoluje klíčem na čele závěru

�� Víčko kryjící zadní část těla zbraně 
drží na místě pomocí děleného závitu 

a vybrání, které zapadá do výstupků  
na desce vedení vratné pružiny.




