KURIOZITY

OPAKOVAČKA
vz. 24 mini

S VATOPLUK K R UTIŠ

Ve sbírce jednoho ze svých přátel jsem našel československou pušku vz. 24. Nebylo by to nic
divného, kdyby to nebyl model v měřítku 1:2. Samozřejmě nezpůsobilý ke střelbě.

�� Originál a model
přibližně v měřítku 1:2

Č

eskoslovenská opakovací puš‑
ka vz. 24 ráže 7,92 mm Mauser
byla odvozena od německé
opakovačky Mauser vz. 98.
Vyráběla se v letech 1924–1942
v brněnské Zbrojovce a od poloviny
20. let se stala základem pěchotní výzbro‑
je československé armády (také jako
zkrácený vz. 33 pro četnictvo a finanční
stráž) až do roku 1939. Po válce v Čes‑
koslovensku dosluhovala ještě celých
30 let, i když ponejvíce ve skladech.
Na export šlo zhruba 1,3 mil. kusů do
téměř 50 zemí světa.
Proto není divu, že vznikly i různé
modely či miniatury této tehdy tak po‑
pulární opakovačky. Popisovaný mo‑
del odpovídá co do délky měřítku 1:2,
i když ostatními rozměry se výrazně liší.
Zapažbení „vystrouhané“ z bukového
dřeva sice proporcionálně neodpovídá
přesně svému vzoru, ale záměna není
možná. Botka pažby je podle svého
velkého vzoru ocelová, stejně jako lučík
spouště a objímka spojující nadpažbí
s předpažbím. Objímka na čele před‑

�� Stavitelné hledí

pažbí, frézovaná z ocelového bloku, má
zjednodušený tvar, stejně jako prizma
pro nasazení bodáku.
Tělo „zbraně“ vykazuje stopy sou‑
stružnických operací. Je zřejmé, že bylo
opracováváno z kulatiny o vnějším prů‑
měru nábojové komory a postupným
ubíráním došel výrobce až k průměru
hlavně. Nad ústím, znázorněným pouze
odvrtáním do hloubky 30 mm, sedí
zjednodušená hranolová muška. Té od‑
povídá hledí, stavitelné posuvníkem na
vzdálenosti označené číslicemi 2 - 4 - 6.
Hledí je přišroubováno dvěma šrouby
přímo na nadpažbí.

�� Napínací klika se dá sklopit doprava (jako u originálu) i doleva
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Nejzajímavější částí je ale „komo‑
ra“ zbraně a závěrový mechanismus.
S puškou lze totiž manipulovat jako se
skutečnou zbraní. Závěr tvoří opět dutý
soustružený díl, na němž je nasazena
rovná klika. Za ní umístěný frézovaný
díl tvarově imituje týl závěru vz. 24. Má
i křidélko pojistky, v tomto případě sice
pohyblivé, ale nefunkční. Uvnitř závěru
je šroubová pružina se „zápalníkem“.
Všechny kovové díly jsou povrchově
upraveny kvalitním černěním.
Manipulace se zbraní je velmi jedno‑
duchá a je dokonce možno vypustit běž‑
né bezpečnostní kroky, jako například
kontrolu nábojové komory či zásobní‑
kové schránky na nepřítomnost náboje
– tu zbraň nemá. Otočením kliky závěru

