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KURIOZITY

H
eizer Aerospace Inc. je středně 
velká rodinná firma s nynějším 
sídlem v Pevely a Imperial ve 
státě Missouri. V roce 1963 
ji založil maďarský emigrant 

Charles K. (asi Károly) Heizer. V rodné 
zemi vystudoval strojařinu a pracoval 
v několika strojírenských firmách, ale  
v roce 1956 mu prý šlo o život a musel 
emigrovat. Než si v USA založil vlastní 
firmu, pracoval například u společnosti 
Carter Carburator a v leteckém průmyslu.

Jeho Heizer Aerospace zpočátku 
vyvíjela a vyráběla všechno možné – 
například srdeční náhrady. Heizer má 
rád motory a laděné motocykly a firma 
v tomto oboru působí i dnes. Postupně 
se ale specializovala na výrobu větších 
celků pro kosmický průmysl a na do-
dávky dílů pro civilní i vojenský letecký 
průmysl. Dnes má kolem stovky zaměst-
nanců (přičemž trvale shání další obrá-

�� DoubleTap 45 Auto od firmy Heizer Defense 
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HEIZEROVY hračky 
Ve Střelecké revui č. 9/2014 psal  
Jan Tetřev o novém deringeru  
Double Tap americké společnosti  
Heizer Defense. Jeho výroba nako‑ 
nec pokračuje ve firmě DoubleTap  
Defense LLC, která byla založena  
jenom k tomu účelu. Firmě Heizer se  
ale možnost vývoje obranných zbraní 
zalíbila a přišla už s několika sériově 
vyráběnými novinkami.

běče, dělníky a tech- 
niky). V čele nadále stojí 
Charlie Heizer, i když mu musí táh-
nout přinejmenším na osmdesátku, 
viceprezidenty jsou jeho syn Thomas 
Heizer a snacha Hedy Jane Heizer-Gahn.  
Ta má 30 let praxe v kosmickém průmy-
slu, zatímco oba Heizerové jsou mimo 
jiné sportovní piloti a doživotní členové 
střelecké organizace NRA.

Double Tap
Až do roku 2010 se firma Heizer Aero- 

space pravděpodobně zbraněmi neza-
bývala – alespoň my jsme o tom nenašli 
doklady. Toho roku jakýsi Raymond B. 
Kohout nabídl Heizerům možnost výroby 
deringeru, který zkonstruoval a nazval 
DoubleTap. Byla to malá lehká zbraň 
střílející náboji 45 Colt nebo brokový-
mi 410 se dvěma hlavněmi nad sebou 
a s pouze dvojčinnou spouští DAO. Ráže 

byla brzo změněna na 45 Auto 
a existovala varianta na náboje 
9 mm Luger. 

Rám byl vyroben buď z hli-
níku, nebo z titanu a šířka zbra-
ně byla pouhých 17 mm. Obě 
hladké nerezové hlavně byly 
vybaveny kompenzátory v po-
době řad otvorů na horních 
plochách, ale deringer mohl 
být i bez kompenzátorů. Ke 
sklopení hlavňového svazku 
slouží tlačítko na levé straně 

rámu; na horní hlavni je pevná muška 
a vzadu na rámu drážka, která plní funkci 
hledí. Ve spodní části rukojeti je schrán-
ka na dva rezervní náboje. Zbraň nemá 
žádnou manuální pojistku.

K její výrobě byla založena dceřiná 
společnost Heizer Defense LLC, v níž 
pracoval i konstruktér Kohout. Očeká-
valo se, že v ní dostane práci 20–30 lidí 
a mluvilo se o investici deseti milionů 
dolarů. Raymond Kohout se ale s Heize-
rovými nějak nepohodl a v roce 2012 
odešel, údajně proto, že byl zavalen 
desetitisíci objednávek a majitelé nebyli 
schopni a snad ani ochotni požadova-
né zbraně vyrobit. Kohout už od roku 
2011 vedl s Heizerovými jakýsi soudní 
spor, který se týkal deringeru DoubleTap 
a práv na jeho výrobu, ale věc skon-
čila „nerozhodně“. Heizerovi se stáhli 
a Kohout se společníkem Marvinem 
Dufnerem založili na Floridě firmu Dou-
bleTap Defense LLC, která od roku 2013 
Kohoutovy pistole vyrábí a prodává.

Rodina jednoranových  
deringerů

Firma Heizer Aerospace zřejmě sku-
tečně investovala do zamýšlené výroby 
zbraní nemalé prostředky. Vždyť 

�� Vedení Heizer Aerospace. 
Zakladatel a současný prezident 
Charles K. Heizer sedí uprostřed, 
s ním jsou Thomas Heizer a Hedy 
Jane Heizer-Gahn.


