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Sbírání pouzder
Sbírání pouzder je poněkud opomíjený segment ve sběratelství krátkých palných
zbraní a militárií. Svědčí o tom i celosvětově velmi chudá odborná literatura, která
čítá okolo pěti souhrnných publikací. Samozřejmě jsou k dispozici publikace
o historických zbraních, kde jsou občas i pouzdra k nim určená, ale ve většině
případů se jedná pouze o doplněk, a nikoli samostatnou kapitolu.

V

zhledem k nedostatku literatury dochází v mnoha případech
k mylným určením pouzder, protože často méně rozšířené pouzdro se určuje podle zbraně, která se v něm právě
nachází, ale ve skutečnosti k němu nepatří. V odborných publikacích se vyskytuje řada chyb, a to zejména u pouzder,
která byla určena pro zbraně používané
v civilním sektoru. Pro civilní sektor totiž
pouzdra vyráběla a vyrábí řada malých
firem na základě objednávek distribučních společností a prodejců zbraní. Často
se vyskytují i pouzdra označovaná jako
univerzální, která využívají tvarové kompatibility zbraní stejné velikosti, respektive ráže. Ta pak prostě nejde přiřadit ke
konkrétnímu modelu zbraně…
Historie pouzder začíná s hromadným použitím kolečkových, křesadlových a později perkusních pistolí. Design
pouzder, tak jak jej známe dnes, měl
původ v polovině 19. století v USA, kde

se rozšířilo užívání perkusních revolverů. Tento trend se časem přehoupl i do
Evropy. Pouzdra na služební perkusní
revolvery mají v mnoha případech ještě
nepraktické tvary a často jsou vyrobena
z materiálů nevhodných k dlouhodobému používání v poli.
Na konci 19. a hlavně na začátku
20. století začal za oceánem i v Evropě
boom samonabíjecích pistolí a jejich
zařazování do výzbroje armádních, policejních a jiných bezpečnostních složek.
U pouzder pro armádu zadavatelé často
vyslovovali požadavek, aby pistole měla
i vlastnosti krátké karabiny. Tomu musela
být samozřejmě přizpůsobena i pouzdra, která měla plnit funkci odnímatelné
pažby (LP.08, Mauser C96 a jeho klony,
Bergmann 1897 a jeho klony, Colt 1905,
FN 1903, Nambu 1902 atd.). Tento trend
do jisté míry pokračoval i v meziválečném období (FN HP 35, Radom VIS 35,
Lahti L35…).
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Pro drtivou většinu modelů pistolí a revolverů oficiálně zařazených do státních
ozbrojených složek byla vyvinuta vzorová
pouzdra. Ovšem v případě jedné zbraně
mohlo být víc uživatelů téhož modelu
(například armády a policie ve více zemích) a díky nim bylo vyvinuto k jednomu modelu zbraně víc typů pouzder.
Rekordmanem je nepochybně pistole
Browning FN 1910/1922, kde vzhledem
k rozšíření této pistole do mnoha zemí
a její službě někde i do 60. let minulého
století najdeme desítky modelů pouzder.
Existují i případy, kdy se oficiálně pouzdro určené pro jeden typ zbraně použilo
pro některý jiný, který rozměrově souhlasil. Příkladem je pouzdro pro pistoli Roth
M07, používané u pistolí Steyr M1912.
Zajímavý je i fakt, že některá pouzdra
se v počátcích výroby nového modelu
prostě konvertovala z pouzder na vyřazované zbraně. V našich končinách je
to vidět na prvních sériích (pro armádu)
pouzder na pistoli vz. 22. Ta jsou, mimochodem, většinou chybně označována jako pouzdra na pistole vz. 24.
Pouzdro na Browning HP 35 v provedení
na export do Litvy

střelecká revue

