Korovin TK:
Pistole (nejen) pro čekisty

Určitě nejznámější sovětskou pistolí z první poloviny 20. století je zbraň od konstruktéra Tokareva. Ještě před ní se ovšem sériově dodávala pistole systému Korovin, která se sice příliš nerozšířila jako služební zbraň v Rudé armádě, ale uplatnila se v řadě jiných rolí a získala smutnou proslulost během stalinských čistek.

Ve Stalinových časech se mezi prostými občany Sovětského svazu nalézalo pouze velmi málo palných zbraní. Koupit si pistoli bylo pro normálního člověka téměř nemožné, ale to současně ještě neznamená, že zbraně používaly výhradně ozbrojené složky. Pistole totiž běžně dostávali např. straničtí funkcionáři nebo nositelé různých ocenění. V těchto rolích se často objevovala i zbraň, o níž se na Západě stále ví poměrně málo, kdežto v SSSR byla svého času dosti známá, protože se vyskytovala také v arzenálu tajné policie.

První sovětská sériová pistole
Tvůrcem této zbraně byl Sergej Alexandrovič Korovin (1884–1946), jenž pracoval v Tulském zbrojním závodě (TOZ, Tulskij oružejnyj zavod), jehož tradice sahaly hluboko do časů carství a kde se vyvíjely a vyráběly zbraně i pro Rudou armádu. V roce 1925 ale přišla žádost nikoliv od armády, nýbrž od obávané politické policie OGPU, konkrétně od jejího sportovního oddílu Dinamo, který se zabýval i sportovní střelbou. Požádal o novou pistoli na munici 7,65×17 mm Browning a konstruktér Korovin se pustil do práce, ale v následujícím roce přepracoval pistoli na slabší, jenže pro takovou zbraň vhodnější náboj 6,35×15 mm Browning. Výsledná zbraň se měla dostat na civilní trh jako prostředek sebeobrany běžných občanů, což se ovšem prakticky neuskutečnilo, protože v SSSR panovaly v tomto směru extrémní restrikce. Oficiálně obdržela název „Pistolet Tulskij, Korovina, obrazca 1926 goda“, ale zdaleka nejčastěji se užívala pouze zkratka TK (popřípadě také TK-26) nebo název „pistole Korovin“. V roce 1926 začala sériová výroba, takže pistole TK byla vůbec první poloautomatickou pistolí, jež se v Sovětském svazu sériově produkovala. Jednalo se o značně kompaktně a jednoduše pojatou zbraň, jež používala mechanismus obvyklý u zbraní na slabší náboje, tedy neuzamčený dynamický závěr, který byl poháněn zpětným rázem. Zbraň byla konstruována jako jednočinná, a tak ji střelec musel před první ranou manuálně natáhnout. Zásobník pojal osm nábojů a jako hlavní bezpečnostní prvek sloužila malá pojistka na levém boku rámu. Pistole měla obyčejná pevná mířidla a mušku, byť od zbraně na 6,35mm střelivo se samozřejmě nedala očekávat žádná zvláštní přesnost, protože efektivní dostřel se pohyboval nejvýše kolem 25 m. Ke každé pistoli se dodávalo také masivní kožené pouzdro s postranní kapsičkou na další zásobník.

Vysoce racionální konstrukce
Navzdory použití slabého náboje a kompaktním rozměrům byla zbraň TK překvapivě těžká, a proto se během střelby chovala stabilně. K její oblibě přispěla také jednoduchost, jelikož A. S. Korovin postupoval skutečně racionálně, takže výsledná zbraň měla jen 26 součástek. Toho se dosáhlo hlavně díky skutečnosti, že některé součástky plnily víc funkcí. Tak třeba osa pojistky současně fixovala hlaveň v rámu, jedna z pružin spoušťového mechanismu byla propojena též se záchytem zásobníku na spodku rukojeti a zadní konec držáku vratné pružiny zastával úlohu západky pojistky. Celkové řešení pistole sice dosti připomínalo lehké zbraně značek Mauser a Browning, ale výše zmíněná zjednodušující řešení vesměs pocházela od Korovina. Standardní podoba pistole byla černěná, vznikaly však také exempláře v provedení z nerez oceli a některé kusy pro slavnostní účely dostávaly různé formy zdobení. Do roku 1930 se pistole vyráběly se střenkami ze dřeva, které byly k rámu připojeny za pomoci dvou šroubů. Roku 1930 však byla provedena změna, jež souvisela i se skutečností, že v témže roce se začala vyrábět i pistole TT konstrukce Tokarev. Na Korovinovy zbraně se začaly montovat bakelitové střenky, které byly k rámu připojeny západkami téhož typu, který se uplatňoval u zbraně TT. Na těchto střenkách se často (ale nikoli vždy) vyskytovalo logo firmy, a sice stylizovaně provedená písmena TOZ. Menší počet zbraní dostal střenky z tvrzené pryže. Kromě odlišného materiálu střenek lze ony novější pistole odlišit také podle provedení žebrování na zádi rámu, které již nebylo svislé, ale šikmé. Zbraně s popsanými úpravami se někdy označují jako „pistolet Korovina obrazca 1930 goda“ či TK-30, ačkoli v originálních sovětských dokumentech se vyskytuje stále jen původní jméno, popř. zkratka TK. Vzniklo rovněž několik typů poněkud odlišně tvarovaných pouzder, z nichž některé postrádají kapsičku na zásobník, a z pozdějších časů lze narazit též na pouzdra pro TK, která vznikla úpravou pouzder pro jiné pistole.

Velice pestrý soupis uživatelů
Ze sériových čísel lze odvodit, že vzniklo něco přes 210 000 exemplářů TK původní podoby a následně asi 305 000 kusů s úpravami z roku 1930. Celkově tudíž bylo vyrobeno přes 515 000 pistolí konstrukce Korovin, než se produkce v roce 1935 zastavila. Vedle samotné pistole byly samozřejmě vyráběny i příslušné náboje, které dostaly resortní index 57-N-112, ačkoliv se jim v SSSR říkalo obvykle prostě „Brauning“. Podle části zdrojů užívaly silnější prachovou náplň než originální západní střelivo, ale jiné prameny to výslovně popírají. Také pistole TK získala od ministerstva obrany svůj index, a sice 56-A-112, přestože do výzbroje Rudé armády nebyla nikdy oficiálně přijata. Navzdory tomu si ji však někteří armádní velitelé oblíbili a používali ji místo starých revolverů vzoru Nagant a nových pistolí systému Tokarev, jež se jim jevily jako těžké a zbytečně výkonné. Pistole TK dostávali rovněž funkcionáři komunistické strany a šlo i o součást některých dárkových sad, které příslušely k medailím či jiným oceněním, a proto lze narazit mj. na pistole pro civilní nositele řádů za rekordní pracovní výkony. Právě na těch jsou někdy přítomna výše zmíněná slavnostní zdobení. Zdaleka největším uživatelem zbraní TK se ale stala instituce, která si objednala její vývoj, tedy tajná policie OGPU, pozdější NKVD. Její členové nosili tyto pistole v časech stalinských čistek ve druhé polovině 30. let a nechali si je i za války. Během ní se však často objevovaly i v rukou armádních velitelů a komisařů, protože panoval nedostatek „předpisových“ zbraní TT. Příležitostně se dostaly i k domobrancům nebo partyzánům a nosili je také pracovníci některých dalších úřadů a institucí, např. bank. Právě ve výzbroji bankovních stráží vydržely i řadu let po druhé světové válce, ale postupně je přece jen nahradily zbraně TT či menší pistole PM systému Makarov. V současnosti tedy pistole TK představuje již jen velmi hodnotný sběratelský artikl.
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Parametry pistole TK
Ráže střeliva: 6,35×15 mm Browning
Kapacita zásobníku: 8 nábojů
Délka zbraně: 127 mm
Délka hlavně: 67,5 mm
Výška zbraně: 98 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 0,423 kg
Hmotnost nabité zbraně: 0,485 kg
Úsťová rychlost: 228 m/s
Efektivní dostřel: 25 m
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