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�� Beretta 1934 je na služební zbraň
sympaticky malá a její design má leccos
společného i s pistolí, která je dnes
zavedena v americké armádě.
Beretta je Beretta.

BERETTA
1934
v akci

ED .

Beretta model 1934 ráže 9 mm Browning krátký je italská armádní
pistole, zavedená do výroby v roce 1934. Ve výzbroji italské armády
byla tato zbraň po celou dobu druhé světové války. V té válce italská
armáda zrovna neexcelovala, ale pistole se udržela ve službě až
do roku 1950. Italové je roztrousili všude, kde bojovali. V Africe,
v Rusku i na Balkáně, a další zbraně roznosili po světě Němci.

A

čkoli tato zbraň nese
modelové označení Modello 1934 calibro 9 mm
Corto, italská armáda
učinila první objednávku až v létě roku 1936. Zbraň předtím prodělala náročné zkoušky, ale
potom se výroba rozjela. Do roku 1942
stačila firma Beretta vyrobit pro válčící
Itálii půl milionu pistolí a zbraně se
vyráběly až do konce války, po kapitulaci Itálie už pod německou kontrolou.
Němci tyto zbraně rádi používali, zvlášť
s ohledem na jejich sympatickou velikost a hmotnost. Tvrdí se, že jich byl
vyroben až milion...
Pistole M1934 se vyznačuje velkou
spolehlivostí funkce, bez závad při
podávání nábojů ze zásobníku. Kla�� Zásobník je jednořadý, na 7 nábojů

70 | www.streleckarevue.cz | únor 2017

sická konstrukce otevřeného závěru
Beretta umožňuje snadnou kontrolu
nábojové komory. Zbraň má poměrně
málo dílů a vyznačuje se jednoduchostí. Díky tomu neklade vysoké nároky
na údržbu. Na svou velikost je velice
robustní a pevná. Všude je dostatek
materiálu, a tedy i pevnosti, což této
zbrani předurčuje vysokou životnost.

Jedná se o malou služební pistoli
s dynamickým závěrem. Má jednoduchou pojistku zajišťující spoušť a zároveň sloužící k zajištění hlavně v rámu.
Jejím pootočením dozadu se závěr při
natažení zachytí v zadní poloze a zatlačením na ústí hlavně se hlaveň vysune
z těla. Po jejím vyjmutí lze vysunout

z těla závěr. Takto lze zbraň rozložit na
šest základních dílů k údržbě a čištění:
závěr, hlaveň, vratná pružina s vodítkem, pojistka a tělo pistole. Vše je přehledné a snadno přístupné pro údržbu.
Spoušťový mechanismus je jednočinný (SA). Jeho chod odpovídá
armádním pistolím a klade náležitý
odpor, na což si střelec prostě musí
zvyknout. Konstrukce spouště, jejíž
převod na ozub kohoutu je proveden
táhlem s pružinou, nedává moc nadějí
na sportovní ladění.
Zásobník má kapacitu 7 nábojů. Po
posledním výstřelu zásobník zachytí
závěr vzadu, po jeho vytažení se automaticky vrátí do přední polohy, a je
tedy potřeba po zasunutí plného zásobníku pistoli znovu natáhnout. Toto

