
Le Protector vynalezl ve Francii roku
1882 Jacques Edmond Turbiaux a získal
na nûj patent. Do rámu vyrobeného tfiís-
kov˘m obrábûním je na‰roubována
krátká hlaveÀ. Po pootoãení a odstranûní
víãka, které je pfiipevnûno bajoneto-
v˘m úchytem, spatfiíme otoãn˘ disk
s velk˘m otvorem uprostfied, jímÏ se do
radiálnû vrtan˘ch komor zevnitfi vkládalo
deset nábojÛ ráÏe 6 mm Protector nebo
– v jiné variantû – sedm nábojÛ 8 mm
Gaulois. ÚsÈovou rychlost a energii
stfiely se nám nepodafiilo dohledat, ale
vzhledem k velikosti náboje, délce hlav-

nû a pouÏití ãerného prachu musela b˘t
mizivá.
Po stranách hlavnû se nacházejí dvû

opûrkyproprsty, naopaãnéstranû rámuna-
jdeme páku dlaÀové spou‰tû. Pfii stisknutí
spou‰tû se napnebicímechanismus, tran-
sportní páãkapootoãí disk novou komorou
proti hlavni a podojezdu spou‰tû na konec
uvolní úderník. Celá zbraÀ byla konstruo-
vána tak, aby se ve‰la do dlanû: mûla dél-
ku 110mm a hmotnost 230 gramÛ.
Ve Spojen˘ch státech nejdfiív zakoupila

patent firmaMinneapolis Firearms Com-
pany, která zbraÀ vyrábûla v ráÏi 32 RF

short (s okrajov˘m zápalem). Objevily
se v‰ak problémy s kvalitou a patent brzy
odkoupil Peter H. Finnegan, kter˘ „revol-
ver“ zaãal vyrábût ve spolupráci s firmou
Ames Sword Company v ráÏi 32 Extra
short. Na zbrani bylo provedeno nûkolik
zmûn – napfiíklad zvût‰ení délky zbranû
na 120 mm, také hlaveÀ uÏ nebyla ‰rou-
bovací, ale vyrábûla se spolu s rámem
z jednoho kusu oceli. Nejv˘znamnûj‰í
zmûnou v‰ak bylo pfiidání originální ‰ou-
pátkové pojistky: posuneme-li ukazová-
kem v˘stupek na horní stranû rámu, za-
kryje ‰oupátko otvor v rámu, kter˘m pfii
stisknutí spou‰tû proniká v˘stupek na
spou‰ti, a spou‰È tudíÏ nejde stisknout.
Revolvery Protector jiÏ dávno skonãily

v propadli‰ti ãasu a v˘robci se drÏí kla-
sick˘ch koncepcí pistolí a revolverÛ. âlo-
vûk by ãekal, Ïe na podobn˘ systémuÏ ne-
narazí jinde neÏ v muzeích nebo ve sbír-
kách zbraní. Není to ale tak úplnû pravda.
Firma Constitution Arms se sídlem vNew
Jersey vyvinula prototyp dlaÀové pistole
Palm Pistol, která má b˘t pfiipravena
k uvedení na trh v roce 2011. ZbraÀ byla
údajnû vyvinuta zejména pro seniory
a lidi s tûlesn˘m postiÏením nebo sníÏe-
noumanuální zruãností, kter˘m ãiní ovlá-
dání bûÏnû konstruované zbranû potíÏe.
Rám/rukojeÈ nové zbranû je ve tvaru elip-

sy, ze které ve smûru krat‰í osy vyãnívá hla-
veÀ. Zde je nejvût‰í rozdílmezi PalmPistol
a revolveremProtector: zatímco „veterán“
Protector pojmul sedm nábojÛ 32 Extra
Short, Palm Pistol je pouze jednoranová,
zato ráÏe 38 Special. Nabíjení je fie‰eno
sklopnou hlavní, která se po stisknutí
knoflíku na stranû rámudáodklopit do stra-
ny. To semÛÏe zdát jako zásadní nev˘ho-
da, a zfiejmû také je. Nezapomínejme
ov‰em, Ïe tato zbraÀ je konstruována
pfiedev‰ímpro lidi, ktefií z nûjakéhodÛvodu
nemohou pouÏít normálnû stavûnou pis-
toli. Obãas je jedna rána lep‰í neÏ nic.
Oproti Protectoru, kter˘ mûl dlaÀovou

spou‰È, má Palm Pistol spou‰È palcovou
– lépe fieãeno spou‰tû. Na kaÏdém kon-
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Narazíte-li dnes v nûkterém muzeu na dlaÀovou pistoli, obvykle vyvolá pfiekvapen˘
dotaz: „Co to je?“ Vzhled tûchto zbraní je skuteãnû kuriózní: kulat˘ ãi ãtvercov˘
rám zbranû a krátká hlaveÀ, která po uchopení vyãnívá mezi prsty jako ãepel
tlaãné d˘ky, doplnûné spou‰tí ovládanou palcem nebo maãkáním zbranû v dlani.
Je to konstrukce, se kterou byste se mohli setkat skuteãnû jen v muzeích,
a jejím hlavním pfiedstavitelem je dlaÀov˘ revolver Protector.

DlaÀové pistole
vãera a dnes
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Náboje do pÛvodního francouzského Protectoru ráÏe 6 a 8 milimetrÛ

Protector
neznámého
pÛvodu na deset
nábojÛ 22 long rifle




