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V posledním loňském čísle 
Střelecké revue vyšel článek 
rekapitulující snahu 
nahradit nepříliš 
šťastné výzbrojní řešení 
v podobě armádní pistole 
vz. 52 perspektivnější 
konstrukcí, 
spojující 
osvědčené prvky 
pistolí Tokarev 
a M1911. Vzniklé 
prototypy ČZ 531 z České 
zbrojovky ve Strakonicích 
a ZKP 524 pražské Konstrukty 
porovnávala zkušební komise 
ve dnech 8.–20. února 1954 
na závodní střelnici Konstrukty 
v Zámcích u Prahy. V širším 
kontextu epizodní záležitost 
se známým výsledkem není 
dosud v plném rozsahu 
zbavena všech otazníků.

Jak to bylo 
s prototypy?
JAN SKRAMOUŠSKÝ

z historie

V
ýnos ministra národní obrany 
Alexeje Čepičky ze 17. květ‑
na 1952 o zavedení 7,62mm 
armádní pistole vz. 52 ji zá‑
roveň svým dodatkem, naři‑

zujícím neprodlený vývoj nové zbraně, 
označil jako provizorium. Důvody, jež 
vedly k tak rozporuplnému rozhodnutí, 
spočívaly především v neuspokojivých 
výsledcích zkoušek prototypů ČZ 491 
a ČZ 513. Při zavedení pistole ještě ni‑
kdo netušil, s jakými problémy se bude 
továrna během její výroby potýkat, ale 
to je jiný příběh. 

Na půdě Konstrukty Praha se 9. čer‑
vence 1952 sešli zástupci Vojenské‑
ho technického ústavu (VTÚ) s bratry  
Kouckými a kromě řešení dílčích zále‑
žitostí, týkajících se výcvikových pistolí 
ZK 493 a ZKP 521, formulovali v návaz‑
nosti na výnos ministra obrany poža‑
davky na novou konstrukci armádní 
pistole. Systém jejího uzamčení měl 
vycházet z amerického modelu 1911 
a funkční spolehlivost byla nadřazena 
přesnosti zbraně. Zadání vývoje pis‑

tole v ráži 7,62 mm Tokarev nemohla 
Konstrukta Praha brát jako novinku 
vzhledem k tomu, že na poradě VTÚ 
konané 21. června 1951 dostala za úkol 
vypracovat a předložit úplnou technic‑
kou dokumentaci na pistoli v uvedené 
ráži. Požadavky ze strany VTÚ zdůraz‑
ňovaly vysokou přesnost zbraně, která 

by mohla plnit roli etalonu pro kompa‑
raci s ostatními pistolemi v této ráži. 
(Současně zadal VTÚ Konstruktě vývoj 
armádní jednoranové pistole v ráži 
9 mm Parabellum s vysokou přesností, 
určenou pro speciální použití. Není 
však známo, že by se vývoj podobné 
zbraně dostal do stadia prototypu.) 

Konstrukta Praha předložila proto‑
typ, jehož vnější vzhled připomínal 
americkou armádní pistoli M1911A1, 
avšak konstrukce nesla mnohé origi‑
nální prvky. Původní návrh Konstrukty 
na řešení řízení odemykání a uzamy‑
kání hlavně prostřednictvím pevné ku‑
lisy pod hlavní počátkem dubna 1953 
VTÚ zamítl, takže bratři Koučtí použili 
princip otočného článku jako u pistole 
Tokarev. Na rozdíl od strakonického 
prototypu ČZ 531 měla hlaveň pouze 
jeden článek a vodicí tyčka měla v zad‑
ní části tvar vidlice, jež svými výstupky 
zapadala do příčných drážek na kolíku 
záchytu závěru a vychylovala tak ra‑
meno střelecké pohotovosti dolů. 

Oba prototypy byly v zásadě schvá‑
leny 15. dubna 1953 s připomín‑

Díky ohlasu jednoho 
z našich čtenářů na článek 
v prosincovém čísle 
Střelecké revue konečně 
víme, že první prototyp 
ZKP 524 číslo 0002 nebyl 
po zkouškách zničen.

�� Prototypy pistole 
ZKP 524 č. 0001 

a 0002 ze sbírek VHÚ 
Praha


