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sběratelství

Československé pistole nejsou 
na zahraničních zbraňových 
aukcích vzácnou květenou 
– naopak řada modelů patří 
k jejich stálicím a je o ně 
stále velký zájem. Určité typy 
se však nabízejí k prodeji 
zřídka. V tomto směru 
výjimečný byl letošní duben, 
kdy se v katalogu známého 
amerického aukčního domu 
Rock Island Auction Company 
objevil úctyhodný počet 
více či méně unikátních čs. 
pistolí. Vypadalo to, jako by 
někdo rozprodával pečlivě 
budovanou sbírku. V tomto 
čísle si představíme velmi 

zajímavý soubor pistolí Mars 
ráže 7,65 mm Browning 
kdyňské firmy A. Kohout.

V
elké pistole Mars, jak se 
tyto zbraně také nazý‑
vají, se v Pošumavské 
zbrojovce Augustina 
Kohouta ve Kdyni vy‑

ráběly v letech 1937–1942 (před‑
tím zde navíc krátce vznikaly tzv. 
vývojové modely, o kterých bude 
rovněž řeč) a 1945–1946. Na rozdíl 
od svých podstatně úspěšnějších 
a elegantnějších starších sester ráže 
6,35 mm Browning byly velké marsky 
nevzhledné a ani konstrukčně či výrobně 
se toho na nich nedalo mnoho pochválit. 

Hlavní předností pistole Mars ráže 
7,65 mm Browning byla nepochybně 
cena. Ta byla například v roce 1939 
stanovena na pouhých 260 korun, 
zatímco strakonická ČZ vz. 27 stála 
s náhradním zásobníkem 500 korun. 
Díky této láci si velké marsky zákaz‑
níky našly a po okupaci se navíc ve 
zvýšené míře vyvážely do Německa. 
Do uzavření kdyňské zbrojovky v říjnu 
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1942 se jich vyrobilo pravděpodobně 
kolem 3000 kusů (jen podle zkušebních 
protokolů 2546). 

Po válce firma A. Kohout – k ne‑
malému rozčarování obchodníků se 
zbraněmi – obnovila svou činnost právě 
výrobou pistolí Mars ráže 7,65 mm. 
Sám podnik uváděl, že důvodem byly 
vojenské objednávky, o kterých se ale 

na
RIA

zatím nepodařilo zjistit podrobnosti. Již 
v roce 1946 však produkce těchto zbraní 
definitivně skončila a ve Kdyni nadá‑
le vznikaly jen 6,35mm pistole Mars. 
Odhaduje se, že celkem bylo v pová‑
lečných letech vyrobeno kolem 1500 
velkých marsek, zkušební protokoly jich 
v období 1945–1947 podchycují 1256. 

�� Exemplář tzv. vývojového provedení pistole 
Mars ráže 7,65 mm, který byl na aukci RIA 
představen jako Mars Assassin pistol.  
Za oceánem nejspíš usoudili, že dlouhá hlaveň 
byla určena pro montáž tlumiče.




