SPORTOVNÍ ZBRANĚ

Ing. SVATOPLUK KRUTIŠ

TOZ 35

TOZ 35. Dole vyčnívá z rukojeti ovládací páka
závěru, nad spouští je páka napínáčku.

Titulek by mohl znít Pistole pro královskou disciplínu. Tou disciplínou zůstává, i přes nárůst
různých bojových disciplín v 80. a 90. letech minulého století, Libovolná pistole – 60 ran
na 50 metrů.

D

isciplína se poprvé střílela na
Olympijských hrách v Aténách
(1896) a se čtyřmi přestávkami
v programu vydržela až do roku
2016. OH v roce 2020 s ní již ale nepočítají.
LP se střílí 60 ran na 50 m na mezinárodní
pistolový terč 50x20. Černý střed terče,
sedmičkový kruh, má průměr 200 mm,
samotný střed pak 50 mm. Terč vznikl
v roce 1900 v Anglii pro pistoli a revolver.
I když se v prvních letech používaly v podstatě jakékoliv pistole, rychlým
vývojem vznikla nová kategorie zbraní.
Napínáčky, ať na pistolích či puškách, byly
známy již dávno, stačilo jen dopracovat
zapažbení, zaměřovací mechanismus a to
vše s přesně vyrobenou hlavní skloubit s „ortopedickou“ rukojetí do jedné
zbraně. Jako nejjednodušší a pro tento

účel nejvhodnější se jevil blokový závěr
Martini-Henry v kombinaci s nábojem
22 long rifle. Na něj je i „sovětská“ pistole TOZ 35. Jejím autorem byl Jefim
L. Chajdurov (1925–2012), držitel několika patentů a konstruktér mnoha dalších zbraní, mj. i sportovního revolveru
TOZ 36, vycházejícího z legendárního
revolveru Nagant M1895.
Jednoranová zbraň TOZ 35 pro disciplínu Libovolná pistole vznikla po roce 1959,
sériová výroba v Tulské zbrojovce byla
zahájena v roce 1962. Téhož roku zbraň
poprvé excelovala na mezinárodních kolbištích. Ještě v roce 1996 vystřílela zlatou, stříbrnou, bronzovou i bramborovou
medaili na OH. A v roce 2000 vytvořila
pistole TOZ 35 světový rekord na světovém poháru v Miláně. Koncem 70. let
byla pistole modernizována na TOZ 35M.
Sériová výroba v Tule byla údajně ukončena kolem roku 1990.

Pistole se obléká na ruku

Jednu z pistolí TOZ 35 jsem našel
u Ondry Trubáka v jeho prodejně ve vizovickém zámku. Základ pistole tvoří drobné
frézované tělo, na nějž jsou „naroubovány“ veškeré rámy a ostatní dílčí nosiče.
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TOZ 35
ráže

22 LR

délka

440 mm

délka hlavně

300 mm

záměrná

375 mm

výška

150 mm

šířka

125 mm

hmotnost

1,375 kg

Vážení a měření proběhlo na konkrétní zbrani.
Kontakt: htpp://lesalovklastov.cz,
mail: obchod@lesalovklastov.cz,
tel.: +420 603 239 101. Cena v prodejně
Les a lov ve Vizovicích 3500 Kč.

Základ pro rukojeť, plochý díl, v jehož
vybrání se pohybuje napínací páka, drží
na zadní části těla dva nýty. Oboustrannými kruhovými odlehčeními v těle je
přístupný lůžkový závěr s přímoběžným
bicím mechanismem, skloněným v úhlu
cca 15° dolů.
Celá zbraň se skládá z devadesáti součástek. Samotný spoušťový mechanismus, bez bicího, obsahuje 24 dílů. Po povolení šroubu na spodní straně předpažbí
jde sklopit dolů. Šroub před lučíkem nastavuje délku chodu, šroub vedle spoušťového jazýčku pak citlivost. Jazýček lze
nastavit jak podélně, stranově i výškově.
Aby toho nebylo dost, je jeho horní uložení plovoucí, takže eliminuje stranovou nepřesnost polohy ukazováku. Přední část
spoušťového mechanismu před lučíkem
kryje dřevěné předpažbí.

