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Nové zbraNě

umístěné klasicky na krku pažby. Ale 
od podzimu je k dispozici i provedení 
se dvěma spouštěmi. Manuální pojist
ku doplňuje gravitační pojistka, která 
brání odpálení hlavní při náhodném 
pádu zbraně. Pokud zbraň směřuje 
horní plochou hlavní dolů, jsou kladív
ka samočinně blokovaná.

Ačkoliv hlavňový svazek vypadá jako 
pájený, dokážou ho Italové vyrábět 
najednou, vcelku. Na monoblok je 
pouze navařen díl s háky pro dvojitě 
zapadající klín. O hlavňovém svazku 
pak výrobce mluví jako o tribloku. 
Hlavně mají profil vývrtu s dlouhým 
kuželem. To je moderna, velmi sou
dobý profil vývrtu.

Parallelo se ale hlásí k anglické tra
dici, takže se měla dodávat (aspoň 
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dívka každé poctivé anglické dvojky 
(a vlastně ještě i mezi válkami). Pak 
se začalo říkat, že tenhle typ pružin se 
s věkem unaví, že je náročný na vý
robu, a listové pružiny byly vytlačeny 
pružinami šroubovými. Tak proč se 
k nim beretta vrací? Inu, mají malou 
hysterezi – tedy vrací skoro všechnu 
energii, kterou do nich při napnutí 
vložíte, jen minimum energie spotře
bují na přesun vlastní hmoty – a jsou 
tedy velmi rychlé. Výsledkem je krátký 
zámkový čas, tedy i menší potřeba 
předsazení, a tedy i vyšší šance na 
dobrý zásah. 

V Norimberku byla nová brokovnice 
vystavována se selektivní jednospouš
tí; pořadí odpalu hlavní se dá volit 
příčným šoupátkem na těle pojistky 

Velkému stánku firmy Beretta  
na loňském jarním veletrhu IWA vévodila 

nádherná brokovnice – dvojka v klasickém 
anglickém stylu, anglická do morku kostí, od anglické 

pažby s klasickou křížovou rybinou na krku až po rytou 
výzdobu v duchu „anglické růže“. Beretta však loni uvedla 
hned další tři brokovnice, z nichž nejméně jedna je také 
hodně hodná pozornosti. 

Parallelo
Ať chceme, nebo ne, musíme začít 

dvojkou Parallelo, která má typové 
označení 486. Tahle dvojka představu
je na jednu stranu návrat ke kořenům, 
k nejlepší tradici anglické dvojky, na 
druhou stranu je to návrat provedený 
zcela soudobými prostředky. Na prv
ní pohled jde o zbraň se skříňkovým 
(vnitřním) zámkem. Ano, zvenku to 
tak vypadá. Ve skutečnosti je bicí 
mechanismus zcela nový, je to své
bytná konstrukce uložená na desce, 
na které je nesena vlastní spoušť. 
Deska je odnímatelná, takže celý bicí 
a spoušťový mechanismus je možné 
snadno vyjmout a vyčistit. Tedy stejný 
uživatelský komfort a snadná kontrola 
klíčových prvků zbraně, jaký měly 
anglické dvojky s postranními zámky.  

bicí a spoušťový mechanismus je 
moderní, ale bicí pružiny jsou listové. 
Jsou to klasická „V péra“, jaká před 
první světovou válkou poháněla kla

�� Parallelo je zvenku nádherně 
klasická, čistá anglická dvojka. 
Ačkoliv se jedná o velkosériovou 
výrobu, neudělá vám ostudu na 
žádném honu a bude vaší 
důstojnou reprezentací 
v každé společnosti.




