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i zbraně objednané MNO k doplnění

plánovaných počtů. (V roce 1923 činila

plánovaná potřeba čs. armády 16 240
kusů.) Dodavatelskými firmami byly
Čsl. státní zbrojovka Brno, firma Falco
Praha a Strojírna a slévárna Pozemko
vé banky v Kosmonosích (zbraně sig
novány stylizovanými písmeny PB
v kruhu).
Osvětlovačka vz. 1904 má sklápěcí

hlaveň ráže 26,5 mm se závěrovým

systémem Roux. Hlavními částmi pi
stole jsou hlaveň, pouzdro zbraně s ru
kojetí, bicí ústrojí se závorou, spoušťo
vé ústrojí a vytahovač.

Hlaveň je upevněna příčným šrou
bem v přední části pouzdra zbraně

mezi bočnicemi. Hlavňový šroub je zá
roveň osou, kotem které se hlaveň otá
čí. Je-Ii páka závory stlačena kupředu,

lze hlaveň sklopit asi o 60° pro nabije
ní, resp. vyjímání nábojnice. Vzadu je
hlaveň zesnena v osmistěnnou část.

Pouzdro zbraně s rukojetí tvoří tělo

zbraně. Rukojeť je kryta dřevěnými

střenkami, připevněnými šrouby. Dole
má kroužek pro zavěšení. Zadní část

levé bočnice je připevněna třemi

šroubky a odnímá se, je-Ii třeba vyčis

tit bicí ústrojí.

té fOr die AusrOstung aller festen Plah
ze), pravděpodobně v roce 1901, do
oficiální výzbroje c. a k. rakousko
uherské armády. Rakouský návod
k obsluze je z roku 1903. Také v Ra
kousko-Uhersku se výrobou zbraně

zabývala řada firem, mezi nimi i vídeň
ský Arzenál, označující své výrobky
značkami AZF (Artillerie-Zeug-Fabrik)
a EAX, resp. EAXI (Erzeugs-Anstalt
a římská číslice 10, resp. 11). Zbraně
mají tormentační značku Wn (Vídeň)

s orlem a posledním dvojčíslím letopo
čtu zkoušky.

Pistole vz. 1904, které spolu s další
mi částmi výzbroje bývalé rakousko
uherské armády převzala do výzbroje
čs. armáda, byly německého i rakous
kého původu. Z Německa pocházely

" ."es. SIGNALNI
PISTOLE,
MEZI VALKAMI
je volena tak, aby zažehnutí pyrotech
nické slože zpožďovačem (stopinou)
nastalo na konci vzestupné dráhy py
rotechnického tělíska, tj. asi 100 až
120 m nad zemí.
Československá armáda používala

před druhou světovou válkou tři typy
signálních pistolí:
• rakouskou osvětlovací pistoli vz.

1904 ráže 26,5 mm
• osvětlovací pistoli ČZ vz. 28 ráže 34,5
• "raketovou" pistoli ČZ vz. 30 ráže

26,5 mm.

RAKOUSKÁ OSVĚTLOVAČKA
VZ.1904

Konstrukce vznikla začátkem po
sledního desetiletí 19. století v Němec

ku v Ingenieur-Komitee des Heerespio
nier-Corps (inženýrský výbor sboru
zákopníků). Zbraň byla určena přede

vším pro osvětlování pozic v bojovém
předpolí. Vyráběla ji řada německých

firem. První oficiální návod k obsluze
zbraně byl vydán pruským minister
stvem války 30. dubna 1894.

Po srovnávacích zkouškách ve Vídni
21. června 1894 a po oddílových
zkouškách byla německá konstrukce
převzata (na návrh k. u. k. Militar-Comi-

Na přelomu 19. a 20. století se začaly

ve výzbroji armád používat signální pi
stole k vystřelování osvětlovacích ná
bojů nebo nábojů s pyrotechnickým či

akustickým účinkem. Kromě názvu sig
nální pistole jsou ve vojenské termino
logii označovány také jako pistole
osvětlovací (osvětlovačky), pyrotech
nické nebo nesprávně raketové.

Osvětlovačka vz. 1904

Signální pistole mají jednoduchou
konstrukci, jsou jednoranové

(jednohlavňové nebo dvouhlavňové)

a mají hladký vývrt hlavně. Ráže se po
hybuje v rozmezí 25 až 26,8 mm. Nej
běžnější, standardní ráží je 26,5 mm.
Zvláště na námořních lodích a v letec
tví se používají také signální pistole
v rážích do dvou anglických palců. Sig
nální náboje (první německý patent na
signální náboj byl zaregistrován pod č.

77042 dne 16. 12. 1893) a ohňostrojové

rakety, které jim předcházely, obsahují
mechanické směsi látek (pyrotechnic
ké slože), produkujících po vhodné ini
ciaci zvuk, teplo, světlo nebo dým
v různých barvách.

Náboje do signálních pistolí jsou
konstruovány podobně jako náboje do
brokovnic. V kovové nebo papírové
nábojnici s kovovým dnem je místo
broků uloženo pouzdro, obsahující py
rotechnickou slož, a případně i složený
padáček, určený ke zpomalení klesání
hořící světlice nebo dýmového signá
lu. Náboje obsahují jednu nebo několik

světlic v základních barvách: bné, zele
né, červené, výjimečně žluté, modré,
světlice s barevným deštěm a výmetná
pouzdra k vytváření barevného dýmu
nebo akustického signálu (hvizd, imi
tace dělových ran, šrapnely apod.). Vi
zuálním označením druhu signálního
náboje jsou barevné pruhy na nábojni
ci a barva krytky náboje. Ve tmě se
druh náboje rozezná hmatem podle
plastického ztvárnění krytky. Sestava
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Ačkoliv osvětlovacípistole vz. 1904
nebyla nikdy regulérní součástí vý
zbroje čs. armády, byla pro ni vyvinuta
(1923-1924) a zavedena do výzbroje
celá škála nových osvětlovacích a sig
nálních nábojů ráže 26,5 mm. Pro tyto
praxí vyzkoušené náboje byla potom
vyvinuta signální pistole vz. 30. Prak
ticky stejné konstrukční uspořádání

bylo využito i u náboju vz. 25 ráže 34,5
mm pro signální pistoli vz. 28. Čs. ar
máda předepisovala vnitřní uspořádá

ní náboju jen v hrubých rysech a vý
robce si je mohl dále upravit podle
svých zvyklostí. Výsledný výrobek mu
sei splňovat poměrně přísná kritéria
kvality a funkce.

Náboje byly označeny jako
,,26,5/34,5mm pistolová raketa vzor
23/24, resp. 25". Nábojnice byly zpo
čátku z oranžového papíru s mosaz
ným kováním, souběžně se ale vyrábě

ly náboje s nábojnicí mosaznou,
jednodílnou nebo vícedílnou. Délky
nábojnic byly voleny podle obsahu ná
boje. Nábojnice byly určeny převážně

pro čtyřnásobné použití. Přebití nábo
je mělo být na dnu nábojnice vyznače

no novým značením. Zdá se ale, že
tento předpis nebyl přlliš striktně dodr
žován. Pyrotechnické slože vycházely
ze složí osvědčených dříve při ohně

strůjství. Typy chemikálií se v průběhu

let měnily. Zápalky byly křížkové, lo
vecké, o průměru 6,5 mm a výšce 3,4
mm, s měděným kalíškem a křížkem

z mosazi. Korozivní třaskavá slož byla
kryta cínovou fólií.

Průřez raketou vzoru 1116

(PokračovánI)

zatlačit páku závory a sklopit hlaveň.

Vytahovač, vytlačený pákou z ložiska,
vysune nábojnici z komory asi o 7 mm.

Poznámka: Při výstřelu je nutné dr
žet osvětlovačku pevně oběma ruka
ma, aby střelec nebyl zraněn v obličeji

silným ~pětným rázem. Proto jsou ně

které osvětlovačky, zvláště pro těžší

déle hořící signální náboje, opatřeny

ramenní opěrou. Střílí-Ii se náboje
s dávkou prachu 5 g pod úhlem
80nO/60/45°, osvětlí se prostor ve
vzdálenosti 80/170/200/300 kroků. Ná
boj s dávkou prachu 2 g, vystřelený

pod úhlem 60°, dosáhne střední vzdá
lenosti asi 100 kroků. Osvětlená plo
cha, na které lze zřetelně rozeznat cíl,
má v průměru asi 200 kroků. Pyrotech
nická slož hoří po výstřelu asi 8 až 10
vteřin.

Při rozkládání zbraně je třeba nejpr
ve vyšroubovat hlavňový šroub, stlačit

páku závory vpřed a vyjmout hlaveň

s pákou vytahovače z pouzdra zbraně.

Po odšroubování levé bočnice lze vy
jmout jednotlivé součásti bicího ústro
jí. Je-Ii třeba vyjmout i bicí pružinu,
musí se odšroubovat šroub upevňující

střenky a sejmout je. Skládání probíhá
opačně.

"RAKETA" (SIGNÁLNí NÁBOJ)
VZOR 1/16

Podle armádního předpisu pro
osvětlovačku vz. 1904 je nábojnice
z tvrdého papíru: dole je opatřena mo
sazným dnem s okrajem, do dna je
vsazena zápalka. V nábojnici je krátký
papírový válec s pěti gramy černého

prachu. Je zakryt papírovou vložkou
a dvěma papírovými ucpávkami. Zin
ková trubice se svíticí složí (magnesi
um) je uzavřenadvěmapapírový-
mi vložkami, zalitými
voskem. Nábojnice je na
puštěna nebo natřena

barvou, aby nezvlhla.
Obyčejně je nahoře

uzavřenaještě plecho
vou čepičkou.

ZNAČENí
Exemplář pistole, uložený ve sbír

kách HÚ AČR v Praze, nese výrobní
číslo 15453 na těle nad lučíkem na le
vé straně, na opačné straně ve stej
ném místě pak nápis "CAL. 26,5". Na
téže straně na horním kořenu lučíku je
tormentačníznak (lev). Přejímací znač

ky čs. armády chybí. Na levé zámkové
desce je zkratka názvu výrobce AZ.F
s nepříliš čitelnou značkou - asi EAXI
a W. D. (?), stylizovaná dvouhlavá orli
ce s korunou a 10. Druhý z prezento
vaných exemplářů muzea nese na levé
straně pouzdra pod komorou výrobní
číslo 3592, na pravé straně pak značku

PB v kruhu.

26,5 mm
353 mm
173mm

34,5 mm
236 mm

1,32 kg
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Technická data osvětlcwacVcy1&

Přední stěna pouzdra s otvorem pro
zápalník kohoutu uzavírá komoru
zbraně připravené k výstřelu. Bicí
ústrojí tvoří kohout, uložený na příč

ném čepu. Nahoře má palečník a pev
ný zápalník, dole patu s výřezy pro ra
ménko spouště. Na kohout působí bicí
pružina a vratná pružina kohoutu. Bicí
pružina je zasazena v rukojeti a spoj
kou spojena s kohoutem. Vratná pruži
na vrací kohout po úderu na zápalku,
aby hrot zápalníku nebránil sklopení
hlavně. Spoušť zachycuje kohout v na
pnutém stavu. Pružina spouště vrací
stlačenou spoušť po uvolnění do zá
kladní polohy.

Závora s pákou závory a pružinou
uzamyká hlaveň, když je zbraň připra

vena k výstřelu: drží hlaveň za čelisti

hlavně. Pružina páky působí na páku
tak, že se závora posune kupředu, jak
mile se páka uvolní, tj. není-Ii už tlače

na kupředu.

Vytahovač je vsazen v ložisku pod
nábojovou komorou a upevněn šroub
kem, který vymezuje jeho sedmimili
metrový pohyb. Hlava vytahovače za
padá při uzamčení hlavně do vybrání
v hlavni. Páka vytahovače je upevněna

na hlavňovém šroubu.

NABíJENí A FUNKCE
(PODLE PŘEDPISU)

Pravou rukou se uchopí rukojeť

osvětlovačkya palec tlačí páku závory
kupředu. Závora uvolní čelisti a hlaveň

se levou rukou nadhmatem sklopí ús
tím dolů. Signální náboj se vloží do ko
mory. Pak se hlaveň uzavře, až závora
zapadne slyšitelně za čelisti. Palcem
pravé ruky se natáhne kohout: tím se
stlačí bicí pružina a spoušť tlakem pru
žiny podepře kohout. Stiskem spouště

uvolněný kohout udeří zápalníkem na
zápalku náboje. Po výstřelu vratná pru
žina vrátí kohout asi o 4 mm dozadu.
Pro nabití nového náboje je třeba opět

Ic8IItová délka zbraně

ové výtka zbraně

oVé §ifka zbraně

hlavně

zbraně


