
být částečně změněna konstrukce 
a  kapacita zásobníku snížena na 47 
nábojů. Tanková varianta DT, která 
byla vyvinuta později, má již zásob-
ník na 63 nábojů (někdy je uváděno 
60). U  modernizovaných verzí byla 
doplněna pistolová rukojeť a překon-
struována vratná pružina včetně jejího 
typického uložení. 

V roce 1946 byla v Sovětském svazu 
zkonstruována varianta RP-46, která 
vycházela z  DP, ale místo diskového 
zásobníku bylo použito zásobování 
z nábojového pásu. Už předtím v roce 
1936 vznikla zajímavá vývojová va-
rianta RPD-36, která byla vybavena 
dvouřadým segmentovým zásobníkem 
usazeným na vrchní části zbraně po-
dobně jako u kulometu ZB vz. 26. 
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Poměrně dlouho bylo očekáváno uvedení do prodeje původních kulometů DP 27 
v samonabíjecí úpravě DP semi, tedy zbraně kategorie B. Jeden upravený „gramofon“ 
jsem měl možnost vyzkoušet. 

TEST

Konstruktérem zbraně byl Va-
silij A. Děgťarjov (1879/1880–
1949). V Tule se vyučil puška-
řem a  od roku 1906 pracoval 

po boku slavného ruského vyná-
lezce samočinných zbraní V. G. Fjo- 
dorova, u kterého nejen získal praxi, 
ale Fjodorov mu také byl (později v Ko-
vrově) nápomocen při vývoji kulometu 
DP. 12. listopadu 1927 bylo předáno 
armádě prvních deset sériových kulo-
metů na ruský/sovětský puškový náboj 
7,62 mm Mosin (7,62x54R).

Kulomet byl zaveden pod označením 
ДП (DP, Děgťarjov – pěchotní ) do vý-
zbroje sovětské armády. V roce 1929 
konstruktér představil verzi kulometu 
určenou pro lafetaci v obrněných vo-
zidlech ДТ (DT, Děgťarjov – tankový). 

Vznikla také varianta pro výzbroj leta-
del ДА (DA Děgťarjov – letecký), který 
byl často lafetován v páru pro zadního 
palubního střelce. Od roku 1944 byla 
zahájena výroba modernizovaných 
verzí a za označení zbraně bylo dopl-
něno písmeno M. Někdy bývá zbraň 
označována písmeny a rokem zahájení 
sériové výroby, např. DP-27. Do konce 
druhé světové války bylo vyrobeno 
přes 800 000 kulometů v  různých 
variantách. 

V průběhu války docházelo k jejich 
velkým ztrátám, a  to zejména vli-
vem citlivých diskových zásobníků. 
Se zásobníky byly problémy již od 
počátku vývoje. Vývojový typ DP měl 
zásobník na 49 nábojů, ale vzhledem 
k problémům s výrobou pružin musela 

GRAMOFON
v samonabíjecí verzi

Kulomet DP v samonabíjecí verzi




