
Století devatenácté pfii‰lo v tomto
oboru s novinkou. Zaãaly se prÛ-
myslovû nebo alespoÀ sériovû vy-

rábût napodobeniny staroÏitností, u nichÏ
prodejci pfied zákazníky neskr˘valimoderní
pÛvod svého zboÏí. Byly ho plné katalogy.
Zákazníci-romantici pak tûmito v˘robky vy-
zdobili svá sídla nebo alespoÀ pánské po-
koje a dûje se tak doposud. Jenompfiiby-
ly je‰tû funkãní repliky. Vedle dokonal˘ch
padûlatelÛ a v˘robcÛ romantick˘ch na-
podobenin existovali nepochybnû také
amatéfii, ktefií z neznalosti a svatého nad-
‰ení zhotovovali vûci prapodivné.
Jedna taková prapodivná vûc se kdy-

si dostala i do sbírek V˘chodoãeského
muzea v Pardubicích. Jak do muzea
skuteãnû pfii‰la, to je dosud záhada. Ve
star˘ch záznamech Muzejního spolku
pfied rokem 1953 se rozhodnû nevysky-
tuje, ale v roce 1964 byla do muzea pfie-
dána z pardubického divadla s tím, Ïe tam

byla Muzejním spolkem kdysi dávno za-
pÛjãena. Od té doby na v˘stavách re-
prezentuje padûlky a kuriozity. ZbraÀ je
to vskutku prapodivná, koleãková. Je
dlouhá 103 cm s hlavní dlouhou 79,5 cm.
HlaveÀ je zcela jistû orientálního pÛvo-

du, dama‰ková. Na povrchu jsou, zvlá‰È
v zadní a stfiední ãásti, ornamenty vyklá-
dané stfiíbrem. Povrch nese stopy odstra-
nûné, nepfiíli‰ silné koroze a je, stejnû jako
v‰echny ostatní kovové ãásti zbranû, dû-
sivû vyle‰tûn, aÏ oãi pfiecházejí. ToÈ dílo ex-
pertÛ z pardubické Lovûny ze 70. a 80. let
dvacátého století. Naústí hlavnû je podivn˘
nástavec, nepochybnû nepÛvodní. Roz‰i-
fiuje hlaveÀ jako u trombonu. Není da-
ma‰kov˘ a je ryt˘ motivem, kter˘ se na
hlavni nevyskytuje. Pfiibyl tedy dodateãnû.
HlaveÀ má pouze pevné hledí, mu‰ka
není. I hledí je v zásadû k niãemu. V kaÏ-
démpfiípadûhlaveÀ je s v j̆imkounástavce
originál, zfiejmû kofiistního pÛvodu. V paÏ-

bû byla uchycena dvûma vruty v jaz˘ãku
dnového ‰roubu, z nichÏ zbyl jen jeden.
Koleãkov˘zámekjeposkládánzpÛvodních

i nepÛvodních souãástek a je nefunkãní.
Není signovan˘ a v˘zdoba je spí‰ skrom-
ná, provedenáminimálnû dvûma rytci.
JestliÏe autor zámku alespoÀ vûdûl, jak

má tato souãást zbranû vypadat, na paÏ-
bû se vyfiádil kreativní umûlec zcela bez
zábran. PaÏba je zhotovena z ofiechu,
opatfiili ji hnûdou politurou, která nene-
se stopy po‰kození. Ostatnû kdo a k ãemu
by tuto zbraÀ nûkam nosil?
Hlavi‰tû velmi zvlá‰tního tvaru je za-

konãeno plechovou botkou pfiipevnûnou
jedenatfiiceti hfiebíãky. Je opatfieno zvlá‰t-
ní lícnicí, na níÏ je vyfiezán portrét váÏnû
se tváfiícího vousatého muÏe. O koho se
jedná, to se nepodafiilo zjistit. Upraven˘
zevnûj‰ek napovídá, Ïe nepÛjde o nûja-
kého boufiliváka ãi revolucionáfie, spí‰
o asketu. V kaÏdémpfiípadû je lícnice uzpÛ-
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Od chvíle, kdy se zaãaly sbírat staroÏitnosti, byl staroÏitností nedostatek. Na trhu
jich b˘valo vÏdycky ménû neÏ sbûratelÛ, ktefií je chtûli vlastnit. JelikoÏ sbûratelé jsou
ochotni za staroÏitnosti platit, záhy se na‰li vykukové, ktefií je pro nû zaãali vyrábût.
Buì zcela nové, nebo díly z jednoho originálu rozdûlili do nûkolika padûlkÛ.
Îivnost padûlatelská kvete doposud, za krize i konjunktury.
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