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ČZ
531
–československý
Tokarev

Případ, kdy tentýž výnos, jímž došlo k zavedení zbraně
do výzbroje, zároveň nařizoval vývoj nové konstrukce,
je v celosvětovém měřítku ojedinělý. V historii čs. zbrojní
výroby taková situace nastala v souvislosti s pistolí
vz. 52. Záhy po jejím zavedení vznikly dva nové prototypy, ale jejich komparativní zkoušky nepřinesly vítěze.
Pistole vz. 52 zůstala ve výzbroji dalších několik desetiletí.

V

ýnos ministra národní obrany
Alexeje Čepičky ze 17. května 1952
o zavedení 7,62mm armádní pistole vz. 52 ji zároveň dodatkem, nařizujícím neprodlený vývoj nové zbraně, označil jako provizorium. Důvody, jež vedly
k tak rozporuplnému výnosu, spočívaly
především v neuspokojivých výsledcích, dosažených v průběhu postupného
zkoušení prototypů ČZ 491 a ČZ 513. Při
zavedení pistole ale ještě nikdo netušil,
s jakými problémy se bude továrna během její výroby potýkat.
Výnos o zavedení obsahoval zároveň
nařízení okamžitého vývoje nové zbraně
na principu pistole Tokarev, jež by dosahovala stejných nebo lepších výsledků.
V konstrukční kanceláři Konstrukty Praha zahájili Josef a František Koučtí práce
na prototypu s pozdějším označením
ZKP 524 a Česká zbrojovka Strakonice pracovala na konstrukci vycházející
v mnoha směrech ze sovětské armádní
pistole TT vz. 30/33 (kterou lze dodnes

považovat za jednu z mála konstrukcí
spolehlivě vyřešených pro zvládnutí tehdy jednoho z nejvýkonnějších pistolových nábojů).

Dispozice ohledně dalšího
vývoje obdržely Konstrukta
a Česká zbrojovka v průběhu
srpna 1952. Základním požadavkem bylo uzamčení závěru na principu Browningovy pistole M1911 (se zřetelem na aplikaci u pistole Tokarev) s důrazem na spolehlivou funkci, přičemž
precize neměla být upřednostňována
před provozní spolehlivostí. Každý z řešitelů přistoupil k úkolu z jiného pohledu.
Společným prvkem obou zbraní byly
– kromě způsobu uzamčení – jednočinný spoušťový mechanismus, střelecká
pohotovost a spodní záchyt zásobníku.
Kdy zahájila práce na konstrukci nové
pistole Česká zbrojovka, není zcela jasné, nicméně František Myška předložil
zástupcům VTÚ na poradě 11. listopadu
1952 předběžný projekt pistole, již tehdy

Prototyp ČZ 531 č. 4, zkoušený
v únoru 1954 v Zámcích u Prahy

označený ČZ 531. K oficiálnímu zahájení
vývoje 7,62mm pistole (na principu TT)
ovšem došlo až 21. března 1953 na základě rozhodnutí náčelníka generálního
štábu.
Prototyp ČZ 531 byl prací konstruktéra Rudolfa Laciny a Františka

65

střelecká revue

