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Deringer great gun cal. 54
délka hlavní 3,5“/90 mm

hmotnost 568 g

celková délka 185 mm

výška 105 mm

počet drážek  4 

průměr vývrtu  
v polích/drážkách 

13,8/14,2 mm

Deringer  
great gun 54
 Ed.

D
eringer ráže 54 je postaven 
na rámu pětačtyřicítky, který 
však byl rozšířen pro hlavně 
většího průměru a nově má 
snížená pevná mířidla, po-

dobně jako další nový model dimini 
od téhož výrobce. Celkové opracování 
je čisté a bez povrchových vad, na což 
jsme zvyklí i u ostatních výrobků této 
firmy. Podobně je tomu se zpracová-
ním mechanismů zbraně. Výrobce ani 
zde neslevil ze své preciznosti. 

Obsluha zbraně se nezměnila. Kohout 
má dvě polohy, pojistnou a střeleckou, 
sektorový přepínač odpaluje v poloze 
vlevo horní hlaveň a v poloze vpravo 
hlaveň dolní. Chod přepínače je plynu-
lý, volný. Spoušť má přiměřený odpor 
a zachovává tak možnost bezpečné 
manipulace se zbraní. deringer ráže 54 
se standardně vyrábí se čtyřpalcovou 
hlavní, ale na přání není problém mít 

délku jakoukoli. Stejné to je i s povrcho-
vou úpravou, kde bude možnost výběru.

Pro testování jsme zvolili deringer 
s délkou hlavní 3,5 palce. Chtěli jsme 
vědět, jestli je to dostatečná délka, 
a ukázalo se, že ano. Ke střelbě jsme po-
užili ogivální střely hmotnosti 334,5 gr 
(21,67 g). Testovaní začalo s navážkou 
17 gr (1,1 g) vesuvitu, což je necelá 
polovina výrobcem doporučené dávky, 
která činí 2,5 g. Při této navážce zbraň 
na vzdálenost 8–10 m neměla dobrý 
nástřel. Jednoznačně to bylo málo.

Přidáváním prachu se rozptyl prudce 
zlepšoval. Nakonec velice solidně chodi-
la navážka 40 gr (2,59 g) vesuvitu, se kte-
rou se dalo střílet s rozptylem do 5 cm. 

Při této navážce už bylo samozřejmě 
znát, že deringer ráže 54 není žádná 
dětská hračka. další navyšování na-
vážek už ale nevedlo ke zlepšování 
rozptylu, takže postrádalo smysl. Zvy-

Další z novinek firmy Great Gun je sice opět tradiční 
perkusní deringer se dvěma hlavněmi nad sebou, ale 
v netradiční ráži 54. Na první pohled se nijak neliší 
od původní pětačtyřicítky, kterou Great Gun úspěšně 
vyrábí už nějaký ten rok, ale při bližším zkoumání dvě 
tlusté hlavně napovědí, že je něco jinak.

šovat navážku jen proto, aby zbraň 
dala větší ránu a ruka zvládala větší 
zpětný ráz, je opravdu zbytečné. Ostat-
ně výrobce stanoví jako maximum 3 g 
vesuvitu a jistě ví, proč to dělá.

Pokud jde o střelbu, je třeba se na-
učit přenášet záměrný bod, protože 
hlavně jsou nad sebou a je tu význam-
ný výškový rozdíl. Stranově jsou na 
tom ovšem stejně. další podstatná věc 

�� Nový model deringeru Great Gun na první 
pohled poznáte podle velkého průměru hlavní. Řez 
trámkem ukazuje hloubku, do které pronikla střela.


