
Pokud vezmete do ruky některou ze
zbraní vyrobených Jiřím Dressle-
rem, pak první, co vás pravděpo-

dobně upoutá, bude její velikost a hmot-
nost. Tedy spíš to, jak jsou malé a lehké.
Na druhém místě to nejspíš bude kvali-
ta zpracování. Díky těmto dvěma atri-
butům vypadají Dresslerovy flobertky
spíš jako šperky než jako zbraně.

Jiří Dressler v současnosti vyrábí čtr-
náct základních provedení zbraní, které
lze na základě objednávky ještě modifi-
kovat. Všechny jsou určeny pro náboje
22 Flobert, přičemž v nich lze použít i ná-

boje 6 mm Flobert ME Short a též nábojky
6 mm Start nebo nábojky ráže 6 mm s ob-
sahem dráždivé látky (CS, OC). Hlavně
s dvanácti pravotočivými drážkami jsou
upraveny tak, aby energie střely nepře-
sáhla 7,5 J a současně se jí podstatně blí-
žila. Jedná se tedy o zbraně kategorie D
ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., které
je možno v ČR volně nabývat od 18 let.

Flobertky Jiřího Dresslera jsou celo-
ocelové. Jedná se o zbraně jednorano-
vé nebo opakovací s jednočinným
spoušťovým mechanismem (SA) a vněj-
ším kohoutem, který má pojistný ozub;

palečník je zdrsněn příčným rýhováním.
Zápalník tvoří pevnou součást kohoutu
a je masivní, takže nehrozí, že dojde
k jeho poškození. Vinutá bicí pružina má
vnitřní vodítko, které působí na kohout;
kromě toho je pružina uložena v dutém
vodicím pouzdru. Povrchová úprava je
provedena broušením s následným
chromováním. Za příplatek je možno
zbraň opatřit ozdobnou rytinou, kterou
zhotoví výrobce.

Každá zbraň je ověřena pracovníkem
Českého úřadu pro zkoušení zbraní a stře-
liva. Kromě ověřovací značky je na zbra-
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Jiří Dressler působí v malebné obci Křtiny v oblasti Moravského krasu,
přibližně 20 kilometrů severovýchodně od Brna. Jeho jméno je u střelecké
veřejnosti spojeno především s kvalitně vyrobenými flobertkami originální
konstrukce, s nimiž se průběžně setkáváme i na stránkách Střelecké revue.

Flobertky
Jiřího Dresslera

Různá provedení deringerů Rex


