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je naprosto identická a díly mechanis-
mu by šly zaměnit, což se ale nedá říct 
o  tělech pistolí. Subtilnější Perfecta 
ho má o 3 mm tenčí, stejně jako závěr. 
Robustní spoušťový jazýček, zavěšený 
v  integrovaném lučíku, je pružně spo-
jen s komorou s výšlehovým otvorem, 
ústícím nahoru. Odpružen je šroubo-
vou pružinou, zavěšenou nad předním 
úponem lučíku. Kohout, který tvoří dva 
plechové výlisky se zápalníkem naný-
tovaným uprostřed, uvádí do pohybu 
šroubová bicí pružina v týlu rukojeti. 

Šachta zásobníku vede příčně rukojetí 
až pod komoru. Příčný kolík drží v ruko-
jeti listovou pružinu, jistící pohyb zásob-
níčku společně s tvarovanou západkou 
na jeho patě. Celý mechanismus je ze 
stran zakryt plechovými výlisky. Na tom 
levém najdeme páčku pojistky, prostu-
pující přes levou střenku. Závěr, rovněž 
odlitek z  nemagnetického kovu, fixují 
vzadu na těle drážky, vpředu pak příčný 
šroub. Nad hmatníkovými drážkami je 
výhozní okénko, před ním u  Perfecty 
najdeme výšlehový otvor. Mayer ho má 
v ose imitace hlavně. 

Slitinové díly jsou povrchově upraveny 
černým eloxem, ocelové jsou ponechá-
ny v barvě kovu. Černé zdrsněné střen-
ky nesou logo pouze na levé straně. 
U Perfecty je to zajímavý nápis MaRie 
ve čtyřúhelníku, vytvořený z  počáteč-
ních písmen společnosti Mayer & Riem 
KG. U druhé zbraně je to pět otočných 
siluetových terčů, používaných dříve pro 
rychlopalbu. Datování obou zbraní je 
poněkud problematické. Pistole Mayer & 

Z historie

JDE o  celou řadu pistolí, jejíž 
historie sahá do druhé po-

loviny třicátých let minulého století. 
V  durynském Zella-Mehlis přesvědčil 
Walther Riem vedení zbrojovky Walther, 
že perspektivním výrobním produktem 
by mohly být akustické zbraně jeho 
konstrukce. Bohužel, válka načas tyto 
plány zhatila. V roce 1952 se však začínají 
poplašňáky Perfecta opět vyrábět ve 

V Německu byla vyrobena konstrukčně velmi zajímavá 
pistolka Perfecta z kategorie akustických zbraní, lidově 
zvaných poplašňáky. Podotýkám, že tímto článkem ne-
chci konkurovat portálu www.poplasnak.cz, odkud jsem 
čerpal informace po zapůjčení dvou zbraní od sběratele.

společnosti Mayer & Riem KG. Že do-
cházelo k  různým změnám v  názvech 
výrobců, o  tom svědčí i  skutečnost, 
že jeden z  popisovaných exemplářů 
nese označení Mayer & Söhne. Dalším 
vývojem a slučováním vznikla nakonec 
společnost Umarex. 

I když jsou obě dvojčinné (DAO) pistol-
ky ráže 6 mm Start (6 mm Flobert Knall) 
vzhledově poněkud odlišné, konstrukce 
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Zásobníky jsou identickéPerfecta a Mayer & Söhne (nahoře)

Perfecta Mayer & Söhne
ráže 6 mm Start 6 mm Start

délka (mm) 112 119

výška (mm) 80 87

šířka (mm) 23 26

hmotnost (g) 246 330

kapacita 8 nábojek 




