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Lahti L-35
Ve 30. letech minulého století vznikla ve Finsku zajímavá pistole Lahti L-35, unikátní
zejména pouÏitím zrychlovaãe v uzamãeném závûrovém mechanismu. Asi za deset
let v˘roby vzniklo pouh˘ch 7000 kusÛ, po druhé svûtové válce pak uÏ jen dal‰í
dva tisíce. Podrobnûj‰í zprávu o L-35 jsme pfiinesli naposledy ve Stfielecké revui
ã. 10/2009, ale je‰tû je co doplnit.

istole Lahti L-35 ráÏe 9 mm Luger je
opravdu pofiádnû veliká, nûmecká
P.08 vedle ní vypadá jako mlad‰í
sestra. Závûr L-35 je uzamãen˘, otevírá
se po krátkém, asi ‰estimilimetrovém
zákluzu hlavû. Uzamãení je zabezpeãeno
vertikálním pohybem závory. Ta shora obkraãuje závorník a zapadá do dráÏky shora na nûm vyfrézované. Uzamykací plocha
je 34 mm2. Po v˘stfielu dojde vlivem impulzu zpûtného rázu k zákluzu celku hlavnû, pouzdra závûru, závorníku a závory.
V‰echny tyto souãástky dohromady
váÏí pomûrnû úctyhodn˘ch 550 gramÛ
(u Waltheru P.38 je to „jen“ 430 g). Pfii
odemãení zaãne na závorník pÛsobit páka
zrychlovaãe. Takové fie‰ení je bûÏné u kulometÛ nebo samonabíjecích pu‰ek –
neobvyklé je v‰ak u pistolí.
Obecnû platí, Ïe u systémÛ odemykan˘ch po krátkém zákluzu je Ïádoucí, aby
rychlost závorníku byla vy‰‰í neÏ rychlost
hlavnû. Úãelem zrychlovaãe u pistole Lahti je dosaÏení spolehlivosti pfii niÏ‰ím v˘konu munice. V chladn˘ch seversk˘ch
podmínkách mÛÏe b˘t prach v náboji natolik ochlazen, Ïe impulz zpûtného rázu
je jin˘ neÏ pfii teplotû nad nulou. Napfiíklad pfii teplotû +15 °C je u náboje 9 mm
Luger maximální tlak 154 Mpa, ale pfii teplotû -40 °C uÏ jen 144 Mpa. Zrychlovaã
také velmi pomÛÏe extrakci nábojnice
„pfiilepené“ v nábojové komofie.
V˘stupek zvedající závoru je vytvofien
z kaleného ãepu, kter˘ je nalisován do tûla
zbranû. ZlevÀuje to v˘robu a lze jej pfii
opotfiebení snadnûji mûnit. Spou‰Èové
ústrojí je pouze jednoãinné. Úderník je ne-
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zvykle drobn˘, o prÛmûru pouhé 2 mm.
Páãková pojistka klasicky jistí jen pohyb
záchytu kladívka. Shora na pouzdru závûru je nástavec s v˘straÏníkem; pozdûj‰í modely z konce v˘roby v˘straÏník
postrádají. Ve zbrani je pouÏito málo pruÏin – konstruktér Aimo Lahti pouÏil listové
pruÏiny jen u vytahovaãe a vyhazovaãe.
Znaãení v˘robce je umístûno shora na
pouzdru závûru. Podle typu loga a popisu lze pistoli snadno datovat. Star‰í
zbranû jsou oznaãeny logem VKT (Valtions Kivääritehdas), pozdûj‰í v˘robky
mají pln˘ název v˘robce VALMET. Logo
VKT se nachází také na stfienkách. V˘robní ãíslo je vyraÏeno na tûle zbranû,
pouzdfie závûru a závorníku. Na nûkolika místech je na zbrani vyraÏena kontrolní znaãka v podobû ãtverce s ãíslem (napfiíklad 5, 14,
19...). Testovaná zbraÀ má
shora nápis VALMET a L-35.
Bûhem v˘roby ‰la ãíselná fiada pûknû postupnû
bez vût‰ích odchylek. Badatelé rozli‰ují pût sérií,
které jsou identifikovatelné
podle v˘robních ãísel. Nultá série s ãísly 1006 aÏ
1104 vznikla k armádním
zkou‰kám v roce 1938. Prv-

ní série zahrnuje v˘robní ãísla 1100 aÏ
3700 a zaãala se vyrábût bûhem zimní
války Sovûtského svazu proti Finsku.
Druhá série zahrnuje v˘robní ãísla 3700
aÏ 4700 a vyrábûla se bûhem let 1941–
1942. Do tfietí série patfií v˘robní ãísla
4700 aÏ 6800. Bûhem v˘roby této série
vznikla také malá ‰arÏe pistolí pro civilní trh, oznaãená písmenem V pfied v˘robním ãíslem. Jde o ãísla v rozmezí
V0150–V0400. Ke ãtvrté v˘robní sérii patfií v˘robní ãísla 6800–9300. Zbranû této
série se vyrábûly, respektive sestavovaly
z dfiíve vyroben˘ch dílÛ aÏ po válce.
Testovaná pistole je bezvadnû zpracována, v‰echny plochy jsou po tfiískovém obrábûní zale‰tûny jak zvenãí, tak
uvnitfi. Ochranu povrchu zabezpeãuje

LAHTI L-35
ráž
délka zbraně
výška zbraně
šířka zbraně
délka hlavně
kapacita zásobníku
drážkování
hmotnost

s t fi e l e c k á r e v u e

›

9 mm Luger
240 mm
146 mm
34 mm
120 mm
8 nábojů
6 vpravo
1,265 kg
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