
Vedle velké ráže je charakteristic
kým prvkem zbraně právě její rukojeť:

má velmi plochý úhel sklonu a nahoře

mohutné zesílení vytvarováním horní
části střenek. Bližší údaje chybí, ale
podle tvaru těla zbraně nad lučíkem

se zdá, že střelec držel při výstřelu

zbraň také druhou rukou. Celkově lze
ale konstatovat, že se pistole drží v ru
ce dosti nepříjemně. Hřbetní tlačná

pojistka má nepříliš silnou pružinu,
takže funguje při pouhém uchopení
rukojeti.
Závěr tvoří plochý masivní kotouč,

upevněný vpravo na objímce podél
ným čepem. V uzavřené poloze drží
závěr odpružená západka, umístěná

vlevo pod rukojetí závěru. Uprostřed

závěru je uložen úderník s pevným zá
palníkem a pružinou úderníku.
Spoušťové a bicí ústrojí se skládá

z minima součástí. Jeden příčný čep

nese jazýček spouště, druhý, mohut
nější, nese kohout, který tlačí vpřed

krátká bicí pružina. Spoušť je odpru
žena vlastní pružinou s opěrným pal
cem, uloženou zezadu v dutině spou-
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ště. Spoušť přímo podepírá kohout,
a to ve dvou polohách. V napnuté po
loze je kohout zachycen druhým ozu
bem spouště, po vypuštěnípalcem do
přední polohy lze kohout zaaretovat
jeho zachycením na předním ozubu
spouště, čímž je zbraň zajištěna proti
nežádoucímu výstřelu (například při

pádu na kohout). Kohout drží v napnu
té poloze také zajišťovacíozub tlačné

hřbetní pojistky: kohout nelze vypus
tit, není-Ii pojistka stlačena (tj. není-Ii
zbraň uchopena střílející rukou).
Vytahovač nábojnic je uložen v duti

ně těla pod hlavní. Dutý čep s uvnitř

uloženou vinutou pružinou vytahova-
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uprostřed délky hlavně sloužila k lafe
taci pistole v letadle. Za hlavní je na
podélném čepu otočně uložen kotouč

závěru. Hlavňová objímka i závěr svo
jí mohutností odpovídají velké ráži
zbraně.

Pod hlavní je tělo pistole zploštěno

na šířku nezbytnou k uložení bicího
a spoušťového ústrojí. Vybrání na levé
straně těla je zakryto bočnicí, která
kryje spoušťový mechanismus.
Spoušť je chráněna lučíkem, který je
částí těla zbraně. Uvnitř rámu rukojeti
je mechanismus tlačné hřbetní pojist
ky. Rám pokračuje směrem dolů vy
frézovaným okem pro závěsný řemen.

Rukojeť je z obou stran kryta dřevě

nými střenkami, připevněnými prů

chozím šroubem.
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S. SIGNALNI
PISTOLE,
MEZI VALKAMI (2)

SIGNÁLNí PISTOLE Vl. 28 ČZ
Signální ("raketová") pistole vzor 28 byla vyvinuta v České zbrojovce ve Strakoni
cích Václavem Pavlíčkem a Josefem Oobřemyslem. Sporadické prameny praví, že
"byla určena ke střílení z letadel a jako taková byla u leteckých sil české armády
zavedena". Ve výzbroji zůstala až do druhé světové války, neboť předpis pro opravy
zbraní O-XIII-3 z roku 1936 zahrnuje jak pistoli Vl. 28, tak i signální pistoli vz. 30,
o níž bude ještě řeč. Objednané počty pistolí Vl. 28 nebyly pravděpodobně příliš

vysoké. Exempláře přijaté

Zbrojně-technickým úřadem

v roce 1937 mají výrob-
ní čísla do 1300.

Signální pistole vz. 28 je jednorano
vá zbraň ráže 34,5 mm určená

k vystřelování signálních nábojů ("ra
ketU). Má pevnou hlaveň a deskový
(kotoučový) stranově odklopný závěr.

Při celkové délce 330 mm činí její
hmotnost 1,4 kg. Hlavní části pistole
jsou hlaveň, vytahovací ústrojí (vyta
hovač), tělo zbraně s rukojetí, závěr,

spoušťové a bicí ústrojí.
Hlaveň válcového tvaru s hladkým

vývrtem ráže 34,5 mm je našroubová
na v objímce těla zbraně jemným zá
vitem bez dalšího pojištění proti vy
šroubování - je jištěna pouhým
zatažením do dna závitu. Objímka asi
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_____________________________ zhistorie _i

(Pokračovánt)

Úderník je v dutině zaveru uzavřen
maticí pro speciální klíč. Vyrazí-Ii se
kolík v předním tlačítku, lze sejmout
tlačítko s bočním táhlem a pomocným
tlačítkem vytahovače z dutého čepu

vytahovače a vytáhnout z dutiny pru
žinu vytahovače. Po vyšroubování
opěrného šroubku pružiny (z pravé
strany těsně pod objímkou hlavně) je
možno vyšroubovat dutý čep vytaho
vače ze segmentu: čep se vytáhne
dopředu, segment po otevření závěru

směrem nahoru.
Vyšroubováním fixačního šroubu se

uvolní střenky a je možno je odejmout,
čímž se otevře pohled na mechanis
mus tlačné pojistky. Tuto pojistku lze
demontovat po vyražení spojovacích
kolíků. Po vyšroubování čepu kohoutu
(prostřední šroub z pravé strany těla)

lze sejmout bočnici vyklopením její

horní části. Tím se umožní přístup ke
spoušťovému a bicímu mechanismu.
Vyjmutím čepu kohoutu se uvolní ko
hout s vodítkem bicí pružiny a pruži
nou. Vysunutím čepu spouště je uvol
něna spoušť, kterou pak lze vyjmout
z dutiny těla (včetně pružiny a opěrné

ho palce).
Montáž se provádí opačným způ

sobem.

Dole nábojnice 26,5x175 mm z roku 1935, na ní ná
bojnice ráže 34,5 mm z let 1936-1938

k jeho rukojeti a závěr se odklopí vpra
vo. Je-Ii v hlavni nábojnice z předcho

zího výstřelu, vytlačí se z komory tla
kem levé ruky bud' na tlačítko

vytahovače pod hlavní nebo tlakem
na pomocné tlačítko vlevo nad spou
ští. Nábojnice se povysune z komory
a je-Ii ústí hlavně zdviženo šikmo
vzhůru, vypadne sama ven. Do komo
ry se zasune nový náboj, závěr se po
otočí zpět tak daleko, až západka sly
šitelně zapadne. Pistole se
zdvihne nad hlavu, nasmě-

ruje se pod určeným

úhlem a stiskne se
spoušť. Druhá ruka
pomáhá držet zbraň
a zachycovat
značný zpětný ráz.
Zbraň nelze ro

zebrat bez nářadí.

Vyšroubováním je
možno oddělit jen
hlaveň; vyšroubu
je-Ii se s pomocí
šroubováku čep

závěru, může se
demontovat závěr.

OBSLUHA A ČiNNOST PISTOLE
Zbraň se uchopí pravou rukou tak,

aby ukazovák zůstal mimo lučík,

a palcem se napne kohout. Pravou ru
kou (palcem) se stlačí západka závěru

če je vzadu našroubován v srpku (seg
mentu) vytahovače, obepínajícího
spodní část vstupního otvoru komory
hlavně, vpředu je na něm příčným če

pem připevněno tlačítko vytahovače.

Zajímavým prvkem vytahovače je pa
ralelně podle těla zbraně po levé stra
ně vedené další táhlo vytahovače,

končící nad lučíkem druhým tlačít

kem. Toto tlačítko zřejmě sloužilo,
když byla pistole uchycena v lafetě le
tadla.
Exemplář pistole vz. 28 ze sbírek HÚ

AČR v Praze má na objímce hlavně
nápis ČESKÁ ZBROJOVKA AKC.
SPOL. V PRAZE a pod ním výrobní
číslo 1048. Zbraň nenese ani tormen
tační, ani přejímací značky armády,
které rané exempláře těchto zbraní
údajně měly zpočátku vlevo na těle

zbraně pod hlavní, později nahoře na
objímce hlavně. Jednotlivé součásti

mechanismu jsou opatřeny dvoumíst
nými nebo třímístnými čísly, která ne
jsou na všech součástech stejná.

Jiný exemplář z téže sbírky, převza

tý ZTÚ v roce 1937, má na stejném
místě vyraženo výrobní číslo 1299.
Tormentační značka (lev) je vyražena
nahoře na nákružku hlavně u komory
a na ložisku hlavně, těsně u dosedací
plochy pro hlaveň.

Mosazné nábojnice českosloven

ských signálních nábojů: zleva
26,5x175 mm, 34,5x165 mm (2x)
a 34,5x219 mm
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