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DÁNSKÁ ARMÁDNíPISTOLE

(BERGMANN - BAYARDJ

Pistole Bayarcl 1908 v provedeni s nástavnou pažbou

Přitom došlo opět k drobným kon
strukčním úpravám. Byl mírně po-

HAERENS TOJHUS

19 1°/21

tvaru. V roce 1910 byla pistole zave
dena do výzbroje dánské armády
pod označením model 1910. V tomto
provedení byla pistole značena na le
vé straně pouzdra závěru nápisem:

Do Dánska byla dodána v počtu

4840 kusů. V roce 1921 bylo rozhod
nuto o zakoupení licence a zavedení
vlastní výroby ve státní zbrojovce.
Přečteme-Ii si dále, kolik zbraní bylo
na základě licence vyrobeno, zjistíme,
jak drahé to bylo rozhodnutí. Pistole
byla nazvána model 191 0/21. V letech
1922 - 1924 bylo vyrobeno 900 pistolí
označených na pouzdře závěru:
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v duryňském Suhlu. Z nevyjasněných

důvodů však po krátké době vypově

děla firma Schilling & Co. smlouvu
a Bergmann musel hledat jiného vý
robce. Obrátil se na belgickou firmu
Anciens Etablissements Pieper, za
vedeného výrobce revolverů a pisto
lí. Firma Pieper používala ochrannou
známku v podobě rytíře na koni 
Bayarda ze starofrancouzských le
gend. Pod názvem Bayard, model
1908, dodala firma Pieper Bergman
novu pistoli španělské armádě a pro
dávala ji i na civilním trhu. Pro náboj
se vžilo označení 9 mm Bergmann 
Bayard a ve Španělsku byl zaveden
do armády pod označením 9 mm Lar
go. Ke zbrani byla dodávána na přá

ní i dutá nástavná pažba, kombino
vaná zcela v duchu pistolí Mauser
s pouzdrem na zbraň.

V roce 1909 testovala zbraň dánská
armáda a doporučila na ní provést
drobná vylepšení. Na bočních stě

nách zásobníkové schránky byla do
plněna vybrání a na odpovídajících
plochách zásobníku přibylo zdrsnění

soustřednými kruhy. Dále byl změněn
tvar bicí pružiny a úderníku. Křehké

střenky z tvrzené gumy nahradily
dřevěné na rukojeti pozměněného

HISTORIE ZBRANĚ
V devadesátých letech devatenác

tého století si továrník Theodor Berg
mann z Gaggenau nechal patentovat
řadu konstrukčníchuzlů pistolí se zá
sobníkem umístěným před lučíkem.

Patenty byly, s pravděpodobností

hraničící s jistotou, dílem Louise
Schmeissera. První zbraně měly jed
noduchý dynamický závěr a používa
ly relativně slabé střelivo. Vojenské
autority na ně pohlížely jako na zají
mavé, avšak málo užitečné hračky.

Roku 1896 ukázal Mauserův model
C 96 cestu ve vývoji vojenských pi
stolí. Bergmann pochopil, že nová
zbraň musí mít větší výkon a vyjíma
telný zásobník. Výsledkem byla pisto
le model 1897 zařízená na náboj 7,8
mm Bergmann. Ten, až na prodlouže
ný krček, velmi přípomínal náboj 7,63
mm Mauser. Dalším vývojem a použi
tím vlastního patentu z roku 1901 na
uzamykání závěru kulometu dospěl

Bergmann k typu Bergmann Mars.
Pro něj byl vyvinut nový, výkonný ná
boj ráže 9 mm. Mars uspěl v soutěži

na armádní pistoli pro španělskou ar
mádu. Bergmannovy výrobní mož
nosti nebyly dostatečné, a tak zadal
výrobu pistole u firmy Schilling &Co.
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Seznam součástípistole Bergmann 1910/21

1 hlaveň s pouzdrem závěru

2 vytahovač

3 závorník
4 spojovací čep
5 vratná pružina
6 úderník
7 opěra vratné pružiny
8 krycí deska těla pistole
9 kohout

10 šroub přerušovače

11 přerušovač

12 čep pružiny pojistky

změněn tvar lišty nad hlavní v oblasti
ústí. Kolík krycí desky nahradil šroub
a střenky byly větší, anatomicky tva
rované. Spolu se zahájením výroby
v Dánsku byly staženy všechny pi
stole dodané z Belgie. Byla na nich
provedena náhrada kolíku krycí des
ky šroubem a vyměněny střenky. Zá
roveň byly pistole na levé straně

pouzdra dodatečně označeny. Modi
fikované pistole mají na levé straně

pouzdra závěru popis:

TECHNICKÝ POPIS
Pistole Bergmann 1910/21 se vy

značuje umístěním zásobníku před

lučík zbraně a uzamčeným závěrem

s krátkým pohybem hlavně. Hlaveň

je našroubována do pouzdra závěru.

Lišta na její horní ploše v přední čás

ti nese pevnou mušku. V pouzdře zá
věru je dutina pro závorník čtverco

vého průřezu, který má v sobě

vytvořenou dutinu pro úderník s vrat
nou pružinou. Zadní část výhozního
okénka má drážku pro nasunutí na
bíjecího pásku. Rovněž boky pouzd
ra závěru jsou probrány tak, aby by
lo možno nabíjet náboje z pásku
přímo do zásobníku zasunutého do
pistole. Ve spodní části pouzdra zá
věru pod nábojovou komorou je vý
stupek, zapadající do vodicí drážky
v těle pistole. Na horní ploše pouzdra
závěru je v zadní části vyfrézován
otvor ve tvaru dvou obdélníků. První
slouží pro provlečení opěry vratné
pružiny, v jejíž horní části je vyfrézo
váno pevné hledí. Na ni navazující
druhá dutina je pro závoru. Závora
má tvar uzavřeného obdélníkového
rámu a na vnitřní straně dva ozuby.
V pouzdře závěru se závora posouvá
ve svislém směru. Otvorem v závoře

prochází závorník, na spodní části

má dva zářezy, do kterých závora
zapadá. Na horní straně těla pistole
je uzavřený oblouk, kterým prochází
pouzdro závěru. Výstupek na něm

ovládá při střelbě závoru. V zadní
části je závorník rozšířen, boční plo
chy slouží k jeho uchopení při nata
hování zbraně. V místě, kde na zadní
straně závorníku dopadá kohout na
konec úderníku, je úderník v závorní
ku zajištěn příčným čepem.

Tělo pistole má v sobě zásobníko
vou šachtu se záchytem zásobníku,
bicí a spoušťové ústroji. Dvouřadý

zásobník na šest nábojů má ve
spodní části vylisované zdrsnění ve
tvaru soustředných kružnic a po
stranách dva kontrolní otvory. Zá
chyt zásobníku svou ovládací plo
chou vyčnívá do prostoru lučíku, na
proti spoušti. V těle pistole se
nachází bicí ústrojí. Je přístupné po
vyšroubování šroubu umístěného

jsou dodatečně označeny. V roce
1940 bylo Dánsko obsazeno Němec

kem a pistole M 1910/21 byly zařaze

ny do výzbroje Wehrmachtu pod
označením Pistole 644(d). Bez ohle
du na tradiční německou důkladnost

byly označeny přejímací značkou

WaA C6 jen některé. I ty patří ke sbě

ratelským vzácnostem. Na našem
území se pistole Bergmann - Bayard
vyskytují zřídka, většinou byly dove
zeny po roce 1989.

V letech 1922 - 1925 bylo dále vyro
beno 1304 kusů pistolí ve stejném
provedení jako zbraně vyráběné v le
tech 1922 - 1924. Jediná změna na
stala v označení na pouzdře závěru:

Všechny jsou kromě výrobního čísla

opatřeny ještě čtyřmístným služeb
ním číslem na pravé straně těla pisto
le. Celkem sloužilo v dánské armádě

7044 pistolí M 1910/21. Mezi nej
vzácnější patří pistole belgické výro
by, které neprošly modifikací a ne-
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13 pružina pojistky
14 pružina záchytu úderníku
15 záchyt kohoutu
16 spoušťse spoušťovoupákou
17 tělo pistole
18 zásobník
19 šroub krycí desky
20 pojistka
21 závora
22 šroub střenky

23 střenka
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Řez pistolí Bergmann 1910/21

1 hlaveň

2 pouzdro závěru

3 závora
4 tělo pistole
5 opěra vratné pružiny
6 osa kohoutu
7 osa záchytu kohoutu
8 záchyt zásobníku
9 pružina záchytu zásobnfku

10 závornfk

pod levou střenkou, a po sejmutí
krytu mechanismu umístěného pod
pravou střenkou. Plochá bicí pružina
tvaru S je v rukojeti. Pojistka s páč

kou na levé straně blokuje kohout.

Pistole M 1910
vyrobená firmou Pieper

11 vytahovač

12 úderník
13 pružina údernfku
14 vratná pružina
15 spojovacf čep
16 vyhazovač

17 kohout
18 bicí pružina
19 záchyt kohoutu
20 pružina záchytu kohoutu
21 spoušť

22 spoušťovápáka
23 pružina spoušťovépáky
24 osa spouště

25 přerušovač

26 osa pojistky
27 podavač

28 pružina zásobníku

Tělo pistole má na spodní straně ru
kojeti vytvořené oko pro upevnění

šňůry. Dřevěné nebo bakelitové
střenky jsou upevněny k tělu pistole
pomocí jednoho společného šroubu.

Pistole Bayard 1908
v civí/nfm provedení

lebl'ínI----

POPIS fUNKCE ZBRANĚ
Stiskneme-Ii spoušť nabité a nata

žené zbraně, nadzvedne spoušťová

páka záchyt kohoutu a uvolní jej.
Kohout udeří na úderník a odpálí
náboj. Tlak plynů, působící na dno
nábojnice, začne závorník a pouzdro
závěru, spojené závorou, posouvat
směrem vzad. Po cca 4,5 mm zadní
hrana pouzdra závěru stlačí kohout
a napne jej. Výstupek na těle pistole
stlačí závoru dolů a odemkne závěr.

Výstupek závory stlačí přerušovač

a odsune spoušťovou páku z dosa
hu hrany záchytu kohoutu. Záchyt
zachytí kohout v napnuté poloze.
Závornrk se dostane do zadní polo
hy a vytahovač spolu s vyhazova
čem vyhodí prázdnou nábojnici. Zá
vorník se vrátí ze zadní polohy
a odebere ze zásobníku další náboj.
Po zasunutí náboje do nábojové ko
mory je tlakem vratné pružiny spo
lečně s pouzdrem závěru doražen
do přední polohy. Přitom dojde
k uzamčení závěru. Po uvolnění

spouště se spoušťová páka dostane
před hranu záchytu kohoutu. Opě

tovným stisknutím spouště se celý
cyklus opakuje.

ROZEBíRÁNí A SKLÁDÁNí
ZBRANĚ

Prvním krokem k rozebrání zbraně
je vyjmutí zásobníku. Potom libovol
ným předmětem stlačíme odpružený
úderník a vysuneme směrem dopra
va spojovací čep závorníku. Vyjmeme
ze závorníku směrem vzad úderník
a z těla pistole směrem nahoru opěru

vratné pružiny. Nyní lze vysunout
pouzdro závěru směrem vpřed, zá
vorník vzad a vyjmout závoru. Další
rozborka je možná po sejmutí stře

nek a krycí desky těla pistole, ale při

běžném čištění není nutná. Skládání
zbraně probíhá opačným postupem.

Ing. Jan BALCAR

Pistole M 1910/21
vyrobená dánským královským arzenálem

Střelecká revue 312001


