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PISTOLE,
MEZI VALKAMI (6)
s týmiž potenciálními výrobci, vyskytuje se zde ale také
neznámá signatura
"R.Sch.". Podle ně
kterých
pramenů
"byla výroba signálních a osvětlovacích
nábojů obou ráží, tj.
34,5 i 26,5 mm, svě
řena nově založe-

Dvě různá provedení šrapnelového
signálního náboje ráže 26,5 mm
podle výkresů es. muničních
a kovodělných závodů Bratislava

tejně

S 26,5 mm existují výkresy a vzorky
jako u ráže 34,5 mm, i u ráže

šrapnelového náboje (petardy), označované ,,26,5mm pistolová raketa
šrapnelová".

Závěrečná poznámka
Podle konstrukčního řešení i celkového uspořádání signálních a osvětlova
cích nábojů jak ráže 34,5 mm, tak i ráže 26,5 mm, se zdá, že obě skupiny
nábojů pocházejí z jedné konstrukční
kanceláře. Obě skupiny nábojů vznikaly zhruba ve stejné době - nejprve ná-

boje ráže 26,5 mm pro již existující
a u pěchoty zavedenou osvětlovačku
vz. 1904, následně pak náboje ráže
34,5 mm pro potřeby leteckých sil.
V předpisu pro náboje ráže 34,5 mm
se vyskytují ve dnovém značení znázoměných nábojů dvě signatury:
- F.J. (Zbrojovka Ing. František Janeček),

- S.8. (Sellier & 8ellot).
V armádním předpisu z roku 1924
pro náboj 26,5 mm se zřejmě počítalo

manitost nábojů, zvláště v ráži
26,5 mm.
Je také zajímavé, že pro signální pistoli vz. 30, nasazenou v policejních si·
lách, byly vyvinuty speciální plynové
náboje určené "proti jednotlivcům i proti neukázněným davům".
Na dně papírové nábojnice byla náplň čemého prachu, sloužící k vymetení
želatinového pouzdra se slzotvomou
směsí. Destrukcí pouzdra při výstřelu
došlo k zplynění slzotvomé látky a ke
vzniku dráždivého oblaku. Účinnost náboje prý byla velmi dobrá. Střílející
strážník byl samozřejmě vybaven "protiplynovou maskou", resp. brýlemi.
(Konec)
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Značení signálních nábojů pro čs.

armádu
Vyskytuje se až asi do r. 1930: signatura
výrobce nahoře, poslední dvojčíslíroku
výroby dole, eventuálně ještě hvězdička
vpravo a vlevo; při přebíjení se vyrazila
nová signatura výrobce a nové dvojčíslí,
staré mělo být přerýpnuto.

ným firmám Kyšer v Bojkovicích a Velínský v Jablůnce
nad
Bečvou, podílely se na ní
ovšem i další,
vesměs malé
firmy". Ale pozískat
kus
v tomto směru nějaké informace u firZeveta
my
Bojkovice
skončil neúspěšně. Pozoruhodná
je
i z dnešního
pohledu neuvěřitelná roz-

armádu Rakousko·

Uherska
GR Georg Roth
SB Sellier & Bel/ot
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Vyskytuje se asi od roku 1924,
pak začíná převlá
dat: signatura výrobce nahoře,
rok výroby vlevo a vpravo od
zápalky; při přebíjení se využíval i prostor pod zápalkou.
postupně

J. Čermák, Praha,
vzorky 1933-1938

Zbrojovka
Ing. František
Janeček, vzorky
1923-1932
B. Hájek, Chemická a pyrotechnická továrna, Přemyšlení (Zdiby) 30. a poč. 40. let
K. Schották, vzorky 1926-1930
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výrobce neznámý, vzorky
1924-1930

~

výrobce neznámý, vzorky
1937-1938

If\

Jte
(EnMJ)

výrobce neznámý, vzorky
jen 1922
výrobce neznámý, vzorky
1935-1938
výrobce ne·
známý, vzorky
1934-1936
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