Z HISTORIE

Armádní

PISTOLE (ČZ)
ING. JIŘ Í FENC L

❱❱ Pistole vz. 38 ve standardním provedení se
spoušťovým mechanismem DAO, bez pojistky
a s bakelitovými střenkami (textoplast)

Této československé zbrani ráže 9 mm vz. 1922 se říkalo také
louskáček, protože po odklopení závěru s hlavní velmi nápadně
připomíná tento známý nástroj.

D

ne 19. června 1922 byla na
návrh výzbrojní komise MNO
zavedena do výzbroje čs. armády jako služební zbraň pro
důstojnický sbor brněnská
armádní pistole vz. 22 na náboj 9 mm
vz. 1922, rozměrově shodný s nábojem
9 mm Browning kr., avšak s mírně zvýšeným výkonem. Po přesunu výroby
do Strakonic a dlouhé řadě konstrukčních i vzhledových úprav schválilo
v květnu 1925 MNO změnu označení
na pistole vz. 24.
Zkušební protokol německého zkušebního ústavu v Berlíně-Halensee ze
dne 10. 12. 1925 chválí pistoli vz. 24:
„Předložená automatická pistole ráže
9 mm České zbrojovky jest důkladně
stavěna a odpovídá všem požadavkům
armádní zbraně. Funkce zbraně jest bezvadná, střelecký výkon… velmi dobrý.
Pistole jest snadno ovladatelná, jednoduchá k rozkládání a montáži.“
Během let užívání armádní pistole
(ČZ) vz. 24 však stále přibývaly připomínky k nedostatkům zbraně. Uživatelé
jí vyčítali především malou pohotovost
v boji, v nezajištěném stavu nebezpečí náhodného výstřelu, zdlouhavé
odstraňování selhačů nábojů, složité
rozebírání a skládání zbraně, nebez-

pečí ztráty drobných dílů a značnou
choulostivost ke znečištění. Nejlepším
řešením situace se zdál být vývoj nové
pistole, jednodušší a proto spolehlivější,
a pochopitelně také levnější.
A tak zbrojní odbor MNO vydal v roce
1936 výnos, na jehož základě určil VTLÚ
(Vojenský technický a letecký ústav)
České zbrojovce koncepční dispozice,
jak by asi měla nová pistole vypadat.
Požadavky na novou pistoli pocházely

❱❱ Pistole s vyjmutým
zásobníkem a odklopeným
závěrem s hlavní; odklopení
je možné po posunutí
šoupátka/tlačky na levé
straně pistole kupředu
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vz. 38

z pera tehdejšího guru čs. armádních
zbraní pplk. Ing. J. Zelinky. 6. dubnem
1936 je datováno sdělení ředitele ČZ
Ing. Hrubého konstrukci firmy, shrnující
přání pplk. Zelinky ohledně nové armádní pistole doslova takto:
❱ odpalovací mechanismus se sklopným kohoutem, tj. tak, aby nezůstával po
ráně natažený (přitom ale nesmí úderník
značit zápalku),
❱ dokonalá pohotovost pistole,
❱ pistole bez pojistky,
❱ pevná hlaveň,
❱ okénko pro vyhazování shora,
❱ rukojeť může být delší a mohutnější,

