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Předchůdkyní sedmadvacítky 
byla armádní pistole (ČZ) vz. 24 
ráže 9 mm Browning krátký, její 
předchůdkyní zase pistole vz. 22.  

Té předcházela zbraň označovaná Nickl, 
případně Mauser – Nickl, nebo jen N, 
podle svého konstruktéra Josefa Nickla 
(1892–1946), pracujícího od roku 1904 ve 
zbrojovce Mauser v Oberndorfu nad Necka-
rem (od roku 1914 jako vrchní dílovedoucí). 
Vzhledem ke značení na bočnici (krycí desce 
spoušťového mechanismu na levé straně 
těla zbraně) se i pistoli vz. 22 říkalo N.

Pistole označovaná jako N a  později 
jako vzor 22 byla první československá 
samonabíjecí pistole vyráběná v  Brně, 
která byla zavedena do výzbroje Česko-
slovenské armády, a tudíž také ve dva-
cátých letech minulého století dodávána 
četnictvu. Jako každá zbraň zpočátku 
trpěla dětskými nemocemi a postupem 
času byly provedeny konstrukční úpravy. 

Mnoho starostí způsoboval použitý 
náboj pro zbraň Nickl. Před zahájením 
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povídajícím nábojnici 7,65 Br.  
Po mnoha problémech byl v Čes-
koslovensku vyvinut a  vyráběn náboj  
9 mm vz. 22 pro pistole vz. 22 a 24, což je 
opět obdoba náboje 9 mm Browning krát-
ký, laborovaná na vyšší výkon s celopláš-
ťovou střelou o hmotnosti 6 g a počáteční 
rychlostí 300 ms-1.

Vzhledem k  neuspokojivému stavu 
ve výzbroji četnictva krátkými palnými 
zbraněmi četnictvo v letech 1921 a 1922 
odebralo 2759 pistolí N, z  čehož malá 
část byla ve variantě prvního provedení, 
ostatní v druhém provedení. Nákupy byly 
realizovány prostřednictvím MNO. Cena 
za jednu zbraň se dvěma zásobníky se 
pohybovala kolem 518 Kč…

Nevím o střelci, který by neznal samonabíjecí pistoli České 
zbrojovky vzor 27 ráže 7,65 mm Browning. Byla to velmi 
rozšířená zbraň, kterou měly ve výzbroji čs. předválečná 
policie, po okupaci německé ozbrojené složky a po válce 
Veřejná a  Státní bezpečnost, ale také například pošta, 
pracovníci strážní služby, vrátní, strategicky významné 
podniky jako plynárny a další. Ještě po roce 1989 se nemálo 
sedmadvacítek dostalo do civilního prodeje.

Prababička 
sedmadvacítky  

výroby v  Brně v  naší armádě probíhaly 
testy pistolí Nickl v ráži 9 mm Parabellum 
a  také v  původní ráži na Nicklův náboj  
9 mm Nickl, v  podstatě podobný náboji  
9 mm Browning krátký, jen s menším průmě-
rem okraje dna nábojnice, rozměrově od-
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Četnická pistole vz. 22

Značení zbraně  
na levé straně těla




