
Péče o zbraně 
(z knihy Der Rekrut) 
 
Níže naleznete originální pokyny z anglického překladu roku 1935 manuálu Německé armády 
pro péči o zbraně. Děkujeme Michaelu Bollowi, který nám dovolil použít výňatek z knihy Der 
Rekrut zde na této straně. Budete-li si chtít tento manuál zakoupit - prosím navštivte jeho 
stránky: http://members.aol.com/soldaten/rekrut.htm 

 
Instrukce pro užití Čistící sady č. 34 pro pušky, karabiny, pistole, lehké a těžké kulomety 
 
I. Popis čistící sady č.34 
 
1. Čistící sada a čistítka (kromě zbraňové vazeliny, lněný olej a čistící textilie) jsou uschovány v 
ocelovém pouzdře. Pouzdro obsahuje: 
 1 čistící řetěz 
 1 vrtací kartáč 
 1 maznice 
 1 stěrka pro přední část těla zbraně 
 několik čistících vsuvek 
 
 
 
2. Vrtací kartáč se užívá k uvolnění zbytků pozůstalých po střelbě 
3. Olejový kartáč se užívá k naolejování nebo přeolejování vnitřní části hlavně po čištění 
4. Maznice se užívá k aplikaci oleje čistícího zbraň a k naolejování kartáče 
5. Utěrka se užívá k čištění přední části těla zbraně a čistící ucpávka k čištění vnitřku těla 
zbraně. 
6. Čistící vsuvky se užívájí  
- k odstranění oleje z nábojové schránky a vnitřku hlavně 
- k odstranění zbytků nečistot v nábojové schránce a vnitřku hlavně, které se uvolnily čistícím 
kartáčem 
- k čištění a olejování přední části těla zbraně a vnitřku těla zbraně, společně se stěrkou a  
- pro bodové užití oleje nebo omezené olejování všech ocelových částí karabiny 
 
II. Čističe a ochranné látky 
 
1. Olej čistící zbraň se užívá 
a) k čištění a údržbě vnitřku hlavně 
b) k ochraně proti škodlivým účinkům zbytků nánosů v hlavni po střelbě 
c) k zamezení utváření rzi na holé nebo leštěné oceli 
d) k udržování pohyblivosti jednotlivých částí, jsou-li vystaveny plynům 
 
2. Zbraňový tuk, olejový lak ze lněného semene, čistící látka a dřevěná drť 
 
III. Čistící postup 
 
Rozlišujeme mezi "každodenním" čištěním a "důkladným" čištěním 
1. a) "Každodenní" čištění je prováděno po výcviku, zaměřováním na terč atd. jestliže se ze 
zbraně nestřílelo, nedostala se do ní vlhkost nebo není příliš zaprášena 
b) "Důkladné" čištění se provádí po střelbě s ostrou municí, slepými náboji nebo podkaliberním 
střelivem, když se do zbraně dostala vlhkost nebo se příliš zaprášila nebo pokud má být zbraň 



uložena do skladu. 
2. a) Vyčistěte součásti, dokud nejsou lesklé a odstraňte černé skvrny (po dešti): nánosy rzi 
nebo póry ze rzi způsobují předčasné opotřebení. 
b) Těžké zbytky uvnitř hlavně, jež nemohou být odstraněny standardním čistícím postupem, 
mohou být odstraněny pouze zbraňovým specialistou pomocí mosazného drátěného kartáče (se 
dvěmi kruhy a 2 čistícími řetízky). 
c) Nevyfoukávejte prach nebo nefoukejte do otvorů nebo zářezů. To způsobuje korozi. 
d) Když se náhle změní teplota, ponechte na ústí hlavně zbraně kryt a neotevírejte závěrovou 
montáž, dokud nebudou ocelové části suché - zbavené zkondenzované vody. Pak teprve byste 
měli čistit zbraň. 
 
A. Každodenní čištění 
1. Následující kroky jsou určeny pro hlavně kulometů a pistolí 08, jako vhodné. Děláte-li 
každodenní čištění, naolejujte vnitřek hlavně a odstraňte přiléhající prach a špínu ze vnějšku 
zbraně. K provedení pokračujte takto: 
a) Odstraňte kryt ústí a otevřete kryt závěru 
b) Odstraňte montáž závěru 
c) Vložte čistící ucpávku do čistícího řetězového dvouháčku. K provedení otevřete háček, 
nasměrujte střed vsuvky do poutka, uzavřete pevně háček levým palcem a ukazováčkem a 
zatáhněte vsuvku ke konci háčku užitím pravé ruky. Všechna vlákna vsuvky musí být uchyceny 
v háčku směrem nahoru a volné konce vsuvky by měly být podélné.  
d) Nechte čistící řetěz spadnout skrz hlaveň ze strany zásunu nábojů (vyhazovače), a 
protáhněte suchou vsuvku hlavní. K provedení položte pažbu zbraně na zem. Levou rukou držte 
pušku za pažbu pod lučíkem a pravou rukou tahejte čistící řetěz skrze hlaveň.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Nakapejte olej na olejový kartáč a naolejujte vnitřek hlavně. Držte zbraň jako na d). Ujistěte 
se, že oba háčky v kartáčových kroužcích jsou zaháčeny. K použití oleje na kartáč: Uchopte 
vyústění kapátka olejového ventilu mezi ukazovák a prostředníky. Vytvořte pár kapek tlakem na 
vzduchový ventil svým palcem.  
 
 
 
 
 
 
 
f) Vytřete přední konec těla zbraně  
g) Odstraňte a vyčistěte kryt ústí hlavně 
h) Utřete a naolejujte vnější část montáže závěru 
i)  Utřením, bodovým čištěním a olejování zbraně použitím čistícího hadříku a naolejovanou 
ucpávkou. Ujistěte se, že pohybem čistícího řetězu, vsuvky a kartáčů se vyhnete zavedením 
špíny, písku atd. Pokaždé, kdy vyčistíte zbraň, nezapomeňte vyčistit i samotnou čistící sadu.  



 
B. Důkladné čištění 
Cílem důkladného čištění vnitřku hlavně je odstranit zbytky od předešlého olejování, právě tak, 
jako cizí látky jako je prach, špína atd. Kromě toho ještě vnější a vnitřní části zbraně jsou čištěny 
a náležitě opečovány pro ochranu před rzí. K provedení důkladného čištění, pokračujte takto.  
a) Odstraňte kryt hlavně a otevřete závěr 
b) Odstraňte montáž závěru 
c) Naolelujte vrtací kartáč a protáhněte ho skrze hlaveň dvakrát, užitím čistícího řetězu a 
začínejte od nábojové komory. 
d) Použijte čistící řetěz k protažení dvou nebo tří čistících ucpávek skrz hlaveň, jednu po druhé a 
začínejte od nábojové komory. Pakliže nejsou čistící ucpávky příliš zašpiněny prostrkáváním, 
otočte naopak a znovu je protáhněte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Vnitřek hlavně je čistý, když poslední ucpávka protažená hlavní je čistá 
f) Použijte olej na olejový kartáč a protáhněte ho jednou skrz hlaveň nebo dvakrát, použitím 
čistícího řetězu a začínejte od nábojové komory. 
g) Odstraňte a očistěte kryt ústí 
h) Vyčistěte předek konce a  vnitřek uložení závěru 
i) Zdemontujte, očistěte a naolejujte montáž závěru 
k) Vyčistěte a naolejujte zbývající ocelové části zbraně, použitím čistících ucpávek a čistící látky. 
l) Vyčistěte a nalakujte pažbu a lučík 
m) Otřete otvory v pažbě se zbraňovým tukem 
 
C. Postup před střelbou 
Před střelbou zbraní, odstraňte olej z vnitřku hlavně. Odstraněním oleje si zajistíte, že první 
střela bude přesnější.  
 
D. Postup po střelbě nebo když se zbraň namočila nebo velmi zaprášila 
1. Prozatímně olejujte vnitřek hlavně po střelbě - i když střílíte slepými náboji - nebo když se 
zbraň namočila nebo velmi zaprášila 
2. Účelem prozatímního olejování odstranění zbytků po střelbě a cizích látek jako je prach, voda 
nebo sníh z vnitřku hlavně, i když později provádění důkladného čištění bude snadnější. Také 
ochrání vnitřek hlavně před rzí. 
3. Prozatímní olejování by se mělo provádět, co nejdříve po střelbě nebo když byla zbraň 
vystavena nevlídnému počasí atd. a nemůže být vyčištěna okamžitě. Pokračujte následovně  
a) Odstraňte kryt ústí a otevřete kryt závěru 
b) Otevřete montáž závěru a potáhněte ho zpět až se zasekne 
c) Lehce naolejujte vrtací kartáč a protáhněte ho jednou hlavní, použitím čistícího řetězu a 
začněte od nábojové komory. 
4) K ochraně před nečistotami musí být zbraň čištěna během několika dnů po střelbě. (to 
zahrnuje i zbraně vojáků, kteří jsou na dovolené nebo v nemocnici) 


