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MODERNÍ ZBRANĚ

Na počátku 80. let 
minulého století rozvlnil 
stojaté vody na poli 
konstrukce revolverů Emilio 
Ghisoni z italské Pavie, 
když světu ukázal svůj 
revolver Mateba 
MTR 8. 

MATEBA 
není jen revolver

�� Emilio Ghisoni 
(1937–2008)

�� Sportovní pistole Mateba MT1 díru 
do světa neudělala, ale s ní to všechno začalo

E
milio Ghisoni se narodil v roce 
1937. Jeho otec byl majitelem 
fi rmy na výrobu hnětacích 
strojů a míchaček. Poté, co 
otec na konci 50. let zemřel, 

Emilio přerušil humanitně zaměřená 
studia a vrhl se do světa techniky. Když 
začínal, fi rma měla devět zaměstnan-
ců a tento počet se zřejmě příliš ne-
měnil. K náplni činnosti ale postupně 
přibyla konstrukce zbraní. Zdá se, že 
stroje pro potravináře vydělávaly na 
šéfova koníčka, jímž byla právě kon-
strukce zbraní a později jejich výroba.

Emilio uměl hledat nevyzkoušená 
a netradiční řešení a už od 70. let pra-
coval na konstrukci neobvyklého re-
volveru. Současně zkonstruoval spor-
tovní samonabíjecí pistoli MT1 ráže 
22 LR, která byla představena v roce 
1977 a vyráběla se v malých počtech 
snad do konce 70. let. Americký patent 

číslo 4,048,901 na tuto zbraň vynález-
ce získal v září 1977. Zbraň měla zá-
sobník na pět nábojů v přední části lu-
číku. Počet vyrobených kusů byl malý, 
nejspíš dokonce zanedbatelný. Tvrdí 
se, že v celých Spojených státech je 
těchto pistolí pouze deset. Kolik se jich 
prodalo v Evropě, to nevíme.

Originální revolver MTR 8
Zájem celého světa Ghisonimu ne-

přinesly pistole, ale teprve šest let po 
nich na trh uvedená originální kon-
strukce revolveru. Psal se rok 1983 
a svět uviděl revolver Mateba MTR 8. 
Zbraň má značně netradiční vzhled, 
daný skutečností, že válec je umístěn 
nízko v prostoru před lučíkem, takže 
osa hlavně je velmi nízko nad hranou 
střílející ruky. Válec se vyklápí vlevo 
dolů. Nemít válec, zbraň by půso-
bila spíš dojmem sportovní pistole. 
V Americe zažádal vynálezce o paten-
tování už v roce 1982, aby nakonec až 
v září 1984, tedy po uvedení zbraně 
na trh, obdržel patent číslo 4,468,876.

Revolvery modelové rady MTR ne-
mají vnější kohout; bicí mechanismus 
se napíná dvojitou postranní páčkou. 
Náboje/nábojnice z válce se vysouva-
jí ze všech komor najednou za pomo-
ci kruhových nabíjecích klipsů. Ghi-
soniho netradiční revolvery se vyrá-
běly ve sportovním i obranném pro-

vedení v rážích 22 LR (kapacita válce 
14 nábojů), 32 Smith & Wesson long 
(12 nábojů), 38 Special a 357 Magnum 
(8 nábojů). Vyráběly se také karabiny 
v rážích 38 Special a 357 Magnum 
s dvanáctiranovým válcem. Karabiny 
v ráži 32 Smith & Wesson měly 14 ko-
mor a malorážkové karabiny dokon-
ce 20. Podle počtu komor ve válci se 

v typovém označení za písmeny MTR 
objevovalo vždy příslušné číslo.

Mířidla obranného revolveru jsou 
pevná, sportovní provedení má sta-
vitelnou mušku. Rukojeť je tvarová-
na ve „sportovním“ stylu s vybrá-
ním pro palec. Revolver MTR 8 v ráži 
38 Special s třípalcovou hlavní je 
269 mm dlouhý a prázdný má hmot-
nost 1,266 kg. Odpor spouště je 18 N, 
při spoušťovém napínání pak 45 N. 

U modelu MTR se předpokládá, že 
bylo vyrobeno asi 500 kusů a byly 
většinou rozprodány ve Švýcarsku. 
Počty revolverových pušek byly prav-
děpodobně velmi malé.

6+6
V roce 1984 přišel Emilio Ghisoni 

s dalším originálním revolverem 2006 
ráže 357 Magnum. Válec této zbraně 
už neležel před lučíkem jako u mo-
delu MTR, ale přesunul se nad lučík. 
Novinkou bylo umístění hlavně proti 
spodní komoře válce, který se vyklápí 
do strany a nahoru. Při tomto uspo-
řádání základních funkčních částí re-
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Zbraň má netradiční vzhled 
daný umístěním válce nízko 
před lučíkem.




