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z historie

Je 
známo, že Vojenskému 
historickému ústavu Pra-
ha se v letech 2008 a 2012 
podařilo kromě dalších 

tanků a obrněných vozidel získat dva 
cenné exponáty – lehký tank vz. 35 
(dále LT-35) a ještě exotičtější lehký 
tank Praga LTP, vyrobený v bývalém 
Československu pro Peru. Podle vyjá-
dření zaměstnanců VHÚ se oba tanky 

Historií optiky 
československých lehkých 
tanků z doby první republiky 
se doposud nezabýval snad 
žádný podrobnější článek. 
Tento kratičký příspěvek 
rovněž nebude výjimkou, 
neboť představí pouze 
jeden zajímavý exemplář 
tankového zaměřovače  
ze sbírek VHÚ Praha.  

vrátily bez zaměřovacích dalekohledů. 
Domnívám se však, že jeden zaměřo-
vací dalekohled použitelný pro hlav-
ní výzbroj obou typů lehkých tanků, 
37mm kanon se již několik let nachází 
pod chybným označením v expozici 
Armádního muzea v Praze na Žižkově. 

K této domněnce přispělo několik 
náhod. Při návštěvách Armádního 
muzea Žižkov jsem si v sekci česko-

slovenské armády 1918–1939 v ex-
pozici věnované československému 
opevnění všiml mně tehdy neznámého 
zaměřovacího dalekohledu, který byl 
vystaven jako Zaměřovací dalekohled 

1,25x40 pro 4cm pevnostní kanón  
vz. 36. Podle jasně viditelného nápisu 
jej vyrobila firma Optikotechna pod 
továrním číslem 799. Zaměřovač má 
ještě nápis zv 1.25x. Jelikož jsem se 
v letech 2005–2007 podílel na získávání 
podkladů k rekonstrukci 4cm kanonu 
vz. 36 pro klub vojenské historie Kralka 
(který spravuje muzeum v pěchotním 
srubu K-S 5 „U potoka“), byl jsem pře-
svědčen, že se jedná o chybu popisky 
a vystavený exponát rozhodně nemůže 
být zaměřovací dalekohled pro 4cm 
kanon vz. 36, jak zní oficiální označení 
zbraně. Zaměřovací dalekohled 2x  
vz. 36 má větší délku (980 mm), dvoj-
násobné zvětšení a zorné pole 17°. Má 
stupnice pro pancéřový a nárazový 
granát 4cm kanonu vz. 36 a těžkou 
nebo lehkou střelu ráže 7,92mm těž-
kého kulometu vz. 37, neboť byl určen 
pro pevnostní zbraně L1, M a D.  

Tehdy jsem se bez podkladů v ruce 
domníval, že by se mohlo jednat o pro-
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pro 
LTp

Právě probíhá 
rekonstrukce lehkého 
tanku Praga LTP ve 
Vojenském opravárenském 
podniku v Novém Jičíně.

�� Tankový kanon A3 z vojenského služebního 
předpisu pro tank Praga LTP

�� Zaměřovací dalekohled pro 4cm kanon vz. 36 a těžké kulomety (zbraň D) 
nebo dvojkulomety (zbraň M) pro objekty československého těžkého opevnění
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