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Nový start 
západoněmeckých zbrojovek

Spolu s  tím bylo západoněmeckým 
zbrojovkám na počátku 50. let povoleno, 
aby se opět začaly věnovat vývoji nových 
modelů pro ozbrojené síly. Ještě nedávno 
tak progresivní firmy mezitím stagnovaly, 
většina výrobců udržovala hlavu nad 
hladinou jen díky tomu, že se začala 
věnovat civilní produkci nebo navázala 
kooperaci se zahraničními společnostmi. 
Nyní bylo potřeba se nejdřív zorientovat 
v nových trendech. Chvíli to trvalo, což 
vedlo k tomu, že mnoho raných západo-
německých samopalů bylo koncepčně 
stále podobných modelům z doby druhé 
světové války a neuplatňovaly se na nich 
technické novinky. 

Jedna z  prvních západoněmeckých 
firem, které se pokoušely o návrat k vo-

Z historie

Spojenecká okupace Německa po 
jeho porážce ve druhé světové 
válce se nesla v duchu uplatňování 

principů čtyř D: denacifikace, demilitari-
zace, demonopolizace (někdy se místo 
toho uvádí decentralizace) a demokrati-
zace. V rámci demilitarizace bylo původ-
ně v plánu zcela zrušit německé ozbroje-
né síly. Tento úmysl však měl v důsledku 
rychlého zhoršení vztahů mezi Západem 
a  Východem jen krátké trvání. Spolko-
vá republika Německo, vytvořená ze 
tří západních okupačních zón v květnu 
1949, tak už od roku 1951 disponovala 
vojensky organizovanou, i když jen lehce 
vyzbrojenou pohraniční stráží (bundes-
grenzschutz). V květnu 1955 bylo Západní 
Německo přijato do NATO a na podzim 
1955 téhož roku oficiálně dostalo novou 
vlastní armádu s názvem akcentujícím 
její obranný charakter: bundeswehr.

Ve svých  prvopočátcích byl bun-
deswehr vyzbrojen zejména ze zásob 
americké armády. V  případě ručních 
palných zbraní se jednalo o  pušky  
M1 Garand, karabiny M1 a M2, samopaly 
Thompson M1A1, kulomety BAR M1918A2 
a  Browning M1919A6, bazuky a  mno-
ho dalších položek. Po (dobrovolném) 

Začátkem 50. let minulého století došlo ve Spolkové republice Německo – neoficiálně 
Západní Německo – k uvolnění spojeneckých omezení zbrojního vývoje. Proslulá firma 
Mauser, která po roce 1945 jen těsně unikla úplné likvidaci, této situace využila k tomu, 
aby se opět pokusila prosadit na poli výroby vojenských ručních palných zbraní.

převodu 9572 příslušníků pohraniční 
stráže do armády v červenci 1956 výzbroj 
bundeswehru doplnilo i mnoho zbraní 
bývalého wehrmachtu. 

Samopaly Mauser 
MP 57 a MP 60
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Prototyp MP 56 firmy ERMA 
po základní demontáži 

Řez plánovaným zdokonaleným 
provedením MP 56, u něhož už se 
počítalo s ramenní opěrou. 
Než došlo na realizaci, byl celý 
projekt prodán firmě Mauser.




