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Je všeobecně známo, že střelba, náš příjemný koníček, nebývá záležitost právě nejlevnější, 
a navíc její provozování ve venkovních prostorách je omezeno počasím. Našim předkům 
bývala na nekrytých střelnicích stejná zima jako nám. Jedno z řešení, které se nabízelo, 
byla zimní střelba v místnostech, určených k obývání, tedy střelba salonní.
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O zbraních, které byly určeny k sa-
lonní střelbě, jsme podrobně 
psali ve Speciálu Střelecké revue 

o flobertkách. Ovšem zdaleka ne o všech 
systémech a už vůbec ne o všech exem-
plářích. Díky laskavosti soukromého 
sběratele jsme si teď mohli prostudovat 
zajímavou salonní pistolku, která je 
svým vzhledem velmi podobná levným 
flobertkám pro salonní střelbu, ale ve 
skutečnosti se nejedná o flobertku.

Zbraň je opatřena válcovým, horizon-
tálně položeným závěrem. V závěru, který 
se ovládá postranní klikou, je vyvrtána 
komora. Pokud klikou ovládající závěr 

měla při výstřelu shořet, ale domníváme 
se, že zde by vznikaly neshořelé zbytky, 
které by záhy znehybnily mechanismus, 
především právě pohyb závěru.

Za závěrem je umístěn odpružený 
zápalník, do kterého bije vnější kohout. 
Závěrem je možno pohybovat, jen pokud 
je kohout v pojistné nebo zadní poloze. 
Když je v přední poloze a tlačí na zá-

pootočíte o 90 stupňů nahoru, komora 
se pootočí tak, že do ní lze vložit náboj. 
Protože zbraň nemá vytahovač, s jehož 
pomocí by se z komory extrahovala ná-
bojnice, pokládáme za jisté, že se v tomto 
případě jednalo o střelivo beznábojnico-
vé, pravděpodobně střelu s prachovou 
náplní či třaskavinou v dutině. Mohlo také 
teoreticky jít o nábojnici papírovou, která 
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Než přišly flobertky

Zadovka  
na beZnábojnicové 

střelivo
ráže� 6�mm
celková�délka� 300�mm
délka�hlavně�ke�komoře� 205�mm

Jednoranová pistole vypadá na 
první pohled jako flobertka,  
ale druhý pohled odhalí,  
že závěr je poněkud  
archaičtější. Výrobní  
číslo 478 dokládá,  
že zbraň pochází  
ze sériové výroby,  
ale výrobce  
ji nesignoval.

palník, hrozí pokus 
pohnout závěrem zniče-

ním nebo alespoň poškoze-
ním zápalníku. 

Pistolka má hlaveň s hladkým vývr-
tem, která je vpředu kruhového průřezu 
a v zadní části je osmihranná. Ústí je 
zesílené, na tomto zesílení je umístěna 
poměrně velká mosazná kuželková muš-
ka. Hledí tvoří jeden pevný zářez. Střenky 
rukojeti jsou z hlazeného ořechového 


