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S
polečnost s názvem Manu-
facture d’armes des Pyré-
nées françaises vznikla ve 
20. letech minulého století 
a fungovala jako rodinná fir-

ma až do roku 2001, kdy byla uzavřena 
továrna v přístavním městě Hendaye, 
poblíž hranic se Španělskem. Vyráběla 
zbraně, pušky i pistole pod mnoha 
značkami. Nejznámější z nich byla 
právě značka Unique. Později ale mu-
sela hledat i další segmenty na trhu. 
Tak vznikly sportovní zbraně, které 
společnost vyráběla od roku 1955 až 
do svého zániku. 

Unique DES/VO vznikla z úspěšné 
standardní pistole DES 69, se kterou 
společnost přišla v roce 1969. Byla to 
běžná sportovní pistole, nevymykají-
cí se tehdejšímu standardu: ocelové 
tělo, v něm zakolíkovaná drážkovaná 
hlaveň, vratná pružina umístěná pod 
ní, jednočinné (SA) spoušťové ústro-
jí, stavitelná mířidla, „anatomická“ 
rukojeť s regulovatelnou oporou dla-
ně, páčková pojistka na levé straně, 

veteráni

V prodejně Les a lov u Ondry 
Trubáka ve Vizovicích je 
pod sklem vitríny vystavena 
francouzská rychlopalná 
pistole Unique DES/VO ze 
70. let minulého století. 
V té době autor „prášil“ na 
závodech okresního formátu 
z rychlopalné pistole MCU, 
zapůjčené střeleckým 
klubem. Byla to vlastně 
„Margolina“ v ráži 22 short. 

vlastně takový francouzský Margolin. 
MCU měla hledí na třmenu nad závě-
rem, UNIQUE na prodlouženém rámu. 
Nemá význam zde detailněji popisovat 
model 69, protože VO z něj sice vychá-
zela, ale s mnoha účelovými změnami.

První, co u „vizovické“ DES/VO 
upoutá, než ji vůbec střelec uchopí do 
ruky, je skutečný pevný kufřík s tvaro-
vaným lůžkem pro pistoli, potaženým 
červenou látkou. Pistole byla zabalena 
v hnědém voskovaném papíru, což 
je také dnes již naprosto neobvyklé. 

Francouzská 
rychlopalka    
INg. SVATOPlUk krUTIŠ

�� Unique DES/VO 
ráže 22 short. Pojistka 
je v poloze odjištěno.

�� Částečně 
demontovaná 
pistole se závěrem 
zachyceným 
v zadní poloze

Přiložen je záruční list, návod k po-
užití pro mod. 69 včetně rozdílů 
platných pro DES/VO a reklamní 
samolepka. kuriózních je šest stránek 
rukou psaného textu v angličtině, což 
jsou poznámky původního majitele 
ke zbrani. 

Tělo pistole je tvořeno z jednoho kusu 
včetně pláště hlavně, rukojeti, lučíku, 
ostruhy a nosiče hledí. Jazýček spouště, 
seřizovatelný nejen podélně, ale i příčně 
je osazen na nosiči, v němž jsou dva 
šrouby, nastavující délku chodu a mo-
ment (odpor). Nosič spouště je zavěšen 
na čepu a je spojen se spoušťovou 
pákou, která druhým koncem ovládá 




