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KřesadlovKa
   lefaucheux
                  ev

Titul článku je zdánlivě nesmyslný. Ale lidé si rádi hrají a pro 
ty české to platí zvlášť. A protože jsou také Češi šikovní, občas 
vykouzlí neobyčejně zajímavé věci. I na poli zbraní. Počátkem 
léta nám do redakce zavolal jeden soukromý sběratel s tím, že 
má velmi zajímavou zbraň, o které ale předpokládá, že s ní cosi 
není tak úplně v pořádku. Protože jeho slovo má váhu, čekali 
jsme něco opravdu zajímavého.

kličkou. Ořech zapadá do dvou proti 
sobě ležících háků na spodní straně 
hlavňového svazku. „Ale tohle je přece 
docela obyčejný závěr Lefaucheux!“ 
zvolá milovník zbraní. Kombinace 
závěru Lefaucheux a křesadlového 
zámku? To nějak nejde dohromady 
– nebo se jedná o vzácnost vpravdě 
evropského významu. Ale pojďme dál.

Ke dvěma ocílkám patří samozřejmě 
také dva kohouty. Ty jsou středové, po-
dobně jako u řady jiných křesadlových 
a perkusních pistolí nebo zbraní systé-
mu Lefaucheux. Kohouty mají podobu, 
jaká se používala na počátku 19. století, 
když se éra křesadlových zámků blížila 
ke konci. Nejsou esovité, ale tzv. srdíč-
kové, což konstrukci kohoutu zesiluje 
a lépe chrání proti přeražení.

Za kohouty je ozdobně tvarova-
ná mechanická pojistka, 

jejíž dva háčky jsou 

Křesadlová  
zadovKa lefaucheux
celková délka 200 mm

délka hlavní 87 mm

ráže hlavní 10 mm

ráže komor 9 mm

délka komor 20 mm

K
dyž svoji zajímavou věcičku 
položil na stůl, před námi 
ležela dvojhlavňová kapes-
ní pistole. Ocelové hlavně, 
zvenčí kruhového průřezu, 

mají vývrt drážkovaný mělkými 
širokými drážkami. Signatura výrobce 
na nich nikdy nebyla a na úzké liště 
mezi nimi je pouze malá muška. Při 
zadním okraji je v každé hlavni obdél-
níkový výřez, který vznikl evidentně 
druhotně. Na obou těchto výřezech 
jsou zřejmé drobné nepravidelnosti 
a jejich polohy na každé z obou hlavní 
se vzájemně nepatrně liší. Tohle by 
starý puškař z dílny nevypustil. 

K čemu ale ty výřezy jsou? Jsou 
určeny pro vložné komory. Ty jsou 

válcové, na zadní ploše mají číslo 
a na jejich horní straně je připevně-
na pánvička s ocílkou křesadlového 
zámku. Na první pohled se tedy jedná 
o systém, který dobře známe z křesa-
dlových „zadovek“. Jenomže pánvička 
s ocílkou nejsou umístěny po straně 
jako obvykle, ale nahoře.

Celý hlavňový svazek je uzamčen 
v lůžku hlavní za pomoci otočného 
ořechu, ovládaného přední ocelovou 

�� Zbraň  
vypadá na  
první pohled  
velmi atraktivně

�� Obdélníkové výřezy na 
zadním okraji hlavňového 
svazku jsou poněkud 
hrubě provedené. 
Zajímavé jsou prohlubně 
za nimi, v lůžku hlavní. 
Mají opodstatnění u zbraní 
systému Lefaucheux, ale 
ne u křesadlové zbraně.


