
Toto „zvy‰ování kadence“ se kromû
jin˘ch zpÛsobÛ dûlo také zvy‰o-
váním poãtu hlavní, které zbraÀ

mûla. To pochopitelnû ne‰lo doneko-
neãna, takÏe u kfiesadlov˘ch zbraní se
tento maximálnû prakticky pouÏiteln˘
poãet hlavní ustálil na ãtyfiech. Co bylo
nad, to b˘val obtíÏnû pouÏiteln˘ extrém.
K vût‰ímu poãtu hlavní dospûly aÏ zbra-
nû perkusní, pfiedev‰ím pepfienky.
âtyfihlavÀová kfiesadlová pistole byla

teoreticky zajímaváprobojovníka, resp. vo-
jáka, ale pouze teoreticky. Pokudmûlamít
vojenskou ráÏ hodnû pfies deset milimet-
rÛ, tak vycházela pfiíli‰ tûÏká. A pokud by
k tomumûlamít náleÏitû vojensky dlouhé
hlavnû, vzniklo bymonstrum, se kter˘mby
asi bylo velmi obtíÏné stfiílet.
A tak pro ãtyfihlavÀové kfiesadlové

pistole zbyl jen civilní trh. Civilista, kte-
r˘ se na cestû nebo doma potfiebuje brá-
nit nûjakému zloãinci, potfiebuje zbraÀ
lehkou, rozumnû manipulovatelnou,
kterou pod odûvem nemusí hned kaÏd˘
vidût. Pochopitelnû, Ïe podobné cha-
rakteristiky pfiivítá u své ãtyfihlavÀové
zbranû i zlosyn, takÏe prostor na trhu by
byl. Trh chtûl vícehlavÀové, lehké a jed-
nodu‰e ovladatelné zbranû.

Díky laskavosti jednoho sbûratele
a pfiíznivce Stfielecké revue jsme mûli
moÏnost si prohlédnout ãtyfihlavÀovou
kfiesadlovou kapesní pistoli. Podle pís-
menek ELG v charakteristickém uspo-
fiádání, která jsou dochována na komo-
fie na levé stranû hlavnû, se domníváme,
Ïe pistole je belgická. Na druhou stranu

kolem písmen chybí charakteristick˘
oválek, takÏe na standardní znaãku, kte-
rou v belgické zku‰ebnû v Lutychu za-
vedl Napoleon Bonaparte roku 1811
a která se uÏívala aÏ do roku 1893, to ne-
vypadá. Je to nûco jiného a vlastnû se
na nás usmálo ‰tûstí, protoÏe tuto po-
dobu schvalovací (uznávací) zkou‰ky
zbranû v Belgii pouÏívali jen krátce
mezi lety 1810-1811. Datovat kfiesadlo-
vou zbraÀ s vût‰í pfiesností se zpravidla
podafií uÏ jen v pfiípadû, Ïe na ní je na-
psán rok v˘roby nebo odkaz na nûjakou
v˘znamnou událost. TakÏe napoleonské
války, vyvrcholení a zároveÀ zaãátek kon-
ce kfiesadlov˘ch zbraní na poli vojen-
ském. Alexander Forsyth mûl uÏ tehdy
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Od chvíle, kdy vznikly palné zbranû, pfiem˘‰leli jejich tvÛrci, jak jednûm uÏivatelÛm
dopfiát pokud moÏno co nejvût‰í mnoÏství v˘hod proti tûm druh˘m, které vyzbrojuje
konkurence. Zbranû se odlehãovaly, lépe tvarovaly, opatfiovaly stále efektivnûj‰ím
záÏehov˘m mechanismem, a také se stavûly tak, aby mûl stfielec s jednou zbraní
k dispozici co nejvût‰í poãet v˘stfielÛ v co nejkrat‰ím ãase.

âtyfii kule
do ZLOSYNA

jat

ZbraÀ s jednou demontovanou hlavní. V prostoru vedle pfiepínaãe je zku‰ební znaãka.

Čtyřhlavňová
křesadlová pistole

ráž 10 mm
celková délka 213 mm
délka hlavní 78 mm




