
Samopal vz.58 

      7,62 mm samopal vz.58 je zbraň jednotlivca, ktorá je určená k ničeniu živej sily 

nepriateľa ako streľbou, tak aj bodákom a pažbou. Je najúčinnejším prostriedkom k vyradeniu 

jednotlivých živých cieľov nekrytých, pohyblivých a objavujúcich sa na krátku dobu. 

Samopal zaisťuje najlepšiu streľbu na diaľku do 400 m. Cieľnik dovoľuje strieľať na diaľku 

do 800 m.  

      7,62 mm samopal vz.58 je samočinná ručná zbraň, u ktorej je k činnosti záveru využitý 

tlak plynov na piest, vzniknutých horením prachovej náplne v hlavni. Časť plynov vniknutých 

plynovým kanálikom do priestoru piestu spôsobuje svojím tlakom pri výstrele samočinný 

pohyb záveru do jeho zadnej polohy.  

      Do prednej polohy je záver vrátený tlakom vratnej pružiny. Činnosť samopalu pri streľbe 

je spoľahlivá pri správnom ošetrovaní a používaní a bezpečná i za sťažených podmienok, t.j. 

v prachu, daždi, pri nízkych a vysokých teplotách. Hlavné TTÚ sú udané v tabuľke 2. 

     Samopal vz.58 má tri základné druhy: 

� 7,62 mm samopal  vz.58 P (s drevenou pažbou) 

� 7,62 mm samopal  vz.58 V (so sklopnou ramennou operou) 

� 7,62 mm samopal  vz.58 Pi (s drevenou pažbou a infraďalekohľadom) 

 

 
 

Obrázok 6 7,62 mm Samopal vz.58 P 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka 2 TTÚ Samopalu vz.58 

Kaliber 7,62 mm 

počet drážok v hlavni 4 

teoretická rýchlosť streľby 800 rán za minútu 

maximálny dostrel 2 800 m 

hmotnosť samopalu (bez zásobníku a bodáku) 2,91 kg 

hmotnosť samopalu s plným zásobníkom a vztýčeným 

bodákom 

3,77 kg 

dĺžka samopalu (bez bodáku) 845 mm 

dĺžka samopalu so vztýčeným bodákom 1 000 mm 

 
Munícia pre 7,62 mm samopal vz.58 

Ostré náboje sa delia: 

� náboje s normálnymi strelami 

� náboje so špeciálnymi strelami 

Náboje s normálnymi strelami: 

sa používajú k ničeniu živej sily nepriateľa ;  je to 7,62 mm náboj vz. 43 (7,62 – 43)  

Náboje so špeciálnymi strelami: 

sa používajú k označovaniu cieľov, k oprave streľby, zapáleniu horľavín a ľahko zápalných 

predmetov a k ničeniu slabo pancierovaných cieľov. 

� 7,62 mm náboj svietiaci vz. 43 (7,62 – Sv 43) 

� 7,62 mm náboj priebojno zápalný vz. 43 (7,62 – PZ 43) 

� 7,62 mm náboj zápalný vz. 43 (7,62 – Z 43) 

� 7,62 mm náboj zameriavací vz. 43 (7,62 – Zm 43) 

 


