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K uvolnění hlavňového svazku slouží 
páčka po pravé straně rámu

Doutnákové, kolečkové, křesadlové a perkusní zbraně do dvou komor jsou u nás 
v současnosti volně prodejné bez zbrojního průkazu. To je živá voda pro všechny 
výrobce, kteří chtějí tyto zbraně našim lidem dodávat.

Perkusní deringer DBP 9

Zatímco dlouhé zbraně nakupují 
především sportovní střelci a lidé, 
kteří se věnují živé historii (nesmí-

me vynechat sběratele), tak krátké palné 
zbraně, především perkusní, považují 
mnozí naši občané za vhodné řešení 
sebeobrany nebo obrany obydlí bez nut-
nosti vlastnit zbrojní průkaz. Zbraně po-
užitelné k sebeobraně jim dodává hned 
několik menších českých firem. Často 
u nás inzeruje firma Czechgun, v obcho-
dech jsou běžně k dostání výrobky firmy 
Great Gun a nedávno se nám dostala do 
rukou další zbraň z této kategorie – per-
kusní deringer DBP 9.

Kamarád Luboš je milovník zbraní 
všeho druhu a je rád, když o těch, které, 
byť dočasně, přistanou v  jeho rukou, 
někdy napíšeme. Už před časem nám 
umožnil vyzkoušet jednoranovou pistoli 
na náboje Flobert RKZP 504 od puškaře 
Radka Kozumplíka z  Veselí nad Mora-
vou. Psali jsme o  ní ve Střelecké revui  
č. 11/2016. Od té doby utekly tři roky, 
nějaké měsíce k tomu a situace Radka 
Kozumplíka se změnila. Už zbraně ne-
vyrábí jako přivýdělek po svém hlavním 
zaměstnání, ale funguje ve společnosti 
RM Metal se sídlem ve Veselí nad Mora-
vou. Druhým společníkem firmy je po-
dle obchodního rejstříku Michal Pavlica. 
Firma se věnuje kovovýrobě, a nejen pro 
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Zbraň je leskle černěná a střenky 
jsou ořechové. Značení výrobce 
najdeme na levé straně hlavňové-
ho svazku.

zbraně. Ale její nejviditelnější, protože 
vlastním jménem podepsaný produkt 
jsou právě zbraně, výhradně kategorie D.  
Nazvěme je zbraněmi druhé generace, 
protože některé modely z  počátků vý-
roby se už jako překonané nevyrábějí.

Luboš mi nedávno zavolal, abych se 
přijel podívat na něco, co jsem ještě ne-
viděl. V plastovém kufříku na mne čekal 
deringer s nahoru výklopným svazkem 
dvou hlavní. Byl jako nový, leskle černěný 
a  na první pohled ve výborném stavu. 
Vždyť to je deringer Remington 95 nebo 
některý z jeho klonů! Osvědčená zbraň, 

která se dodnes kopíruje. Že by někdo 
u nás? Luboš se skvěle bavil. Pak jsem 
vyklopil hlavňový svazek a zjistil, že vzadu 
jsou dnové šrouby s  pistony: zadovka 
byla překonstruována na předovku.

Konstrukce firmy RM Metal skutečně 
vychází z  deringeru, který se u  firmy 
Remington vyráběl v  letech 1866–1935. 
Je to zbraň trvalka, kterou zkonstruoval 
William H. Elliot z  Illionu ve státě New 
York a 12. prosince 1865 na ni dostal ame-
rický patent číslo 51.440. Elliot je držite-
lem několika dalších patentů na palné 
zbraně, které využívala firma Remington. 
Ani poté, co Remington tento koncept 
opustil, nezůstal nevyužitý. Byla to zbraň, 
která se snadno ukrývala a umožňova-
la dva překvapivé výstřely na krátkou 
vzdálenost. Nepochybně ji kupovali jak 
ti dobří, tak zlí hrdinové.

Existuje několik amerických firem, 
které takové deringery dodnes vyrábějí. 
Nejznámější z nich je nejspíš Bond Arms, 
kde jich za rok 2018 vyrobili 15 854. Nijak 
ohromující číslo, ale ta konstrukce je sta-
rá 154 let – a evidentně se po těch letech 
stala inspirací pro českého puškaře.

DBP 9 v  podání Radka Kozumplíka/
RM Metal je dvouhlavňová krátká palná 
zbraň, která se nabíjí ústím hlavně čer-


