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ČZ vz. 27
ráže 7,65 Browning

celková délka 158 mm

délka hlavně 99 mm

záměrná 116 mm

výška přes mířidla 123 mm

šířka 27,5 mm

hmotnost  
bez zásobníku

660 g

hmotnost  
se zásobníkem

700 g

počet nábojů 8+1

Na nejmenovaném 
zpravodajském serveru 

s komentáři k různým 
násilným činům se 

objevuje ilustrační foto pistole, 
která si to vůbec nezaslouží. Jako 
běžnou zbraň ji už používá málokdo 
a členové podsvětí už určitě ne.  
O ČZ vz. 27 jsme v minulosti psali 

vícekrát, ale protože dorůstají noví 
čtenáři, opět se na ni objevují dotazy.

P
opis pistole ČZ vz. 27 je vel-
mi dobře zpracován Janem 
Balcarem v II. dílu jeho kni-
hy Samonabíjecí pistole 
německých ozbrojených sil 

1933–1945 nebo Janem Skramoušským 
v první část i knihy Československé 
pistole 1918–1985, z nichž jsem čerpal 
základní údaje. Tyto publikace popisují 
detailně i konstrukční změny v průběhu 
výroby.  

Konstruktér František Myška si se 
zadáním nové služební pistole v ráži 
7,65 mm poradil po svém, když za základ 
použil již vyráběný vz. 24 v ráži 9 mm 
Browning. Díky tomuto postupu bylo 
možno použít větší část strojního zaříze-
ní pro pistoli vz. 24 i pro výrobu ČZ 27. 
Základní rozdíl byl v tom, že F. Myška 
upustil od uzamčení závěru rotací hlav-
ně a držel se osvědčeného Browningova 
systému s příčnými ozuby pro zbraně 
s neuzamčeným dynamickým závěrem.

Pistole nemá spoušťové napínání, 
ale pracuje, stejně jako její předchůd-

článek na přání

ce, pouze v režimu SA. Znamená to, že 
pro první výstřel je třeba natáhnout zá-
věr a zasunout náboj do komory, další 
výstřely již fungují v samonabíjecím 
režimu. Pojistka je funkční pouze při 
napnutém kohoutu. Po jeho natažení 
se páčka přesune do spodní polohy 
a tím se zbraň zajistí. Pro odjištění stačí 
stisknout tlačítko pod páčkou pojistky. 
Přední část závěru nese pevnou muš-
ku, nad hmatníkem závěru je v rybině 
umístěno hledí. 

Pistole se vyráběla s malými pře-
stávkami od roku 1927 do roku 1948, 
tedy celých 21 let. Počet vyrobených 
kusů se pohybuje kolem 630 000. Ex-
portovaly se ještě v roce 1949. 

ČZ 
vzor 27
Ing. SvAToPluK KruTIš, 
foto KArEl ČEch a AuTor

Pistolemi ČZ vz. 27 byly vyzbrojo-
vány prvorepublikové unifor-
mované i civilní složky policie, 
za německé okupace je použí-
valy i německé ozbrojené síly 
a složky. Právě pro ně byla 
zkonstruována i verze s pro-
dlouženou hlavní a tlumičem 

�� Starší a novější provedení hmatníkových drážek závěru 
�� Značení pistole z válečné výroby




