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Dějiny amerických palných 
zbraní, to nejsou jen pánové 
Smith, Wesson, Colt nebo 
Winchester. Kromě nich se 
na americkém trhu se zbraněmi v 19. století 
pohybovala řada dalších více nebo méně 
úspěšných a šikovných výrobců, vynálezců nebo, 
a to nejčastěji, výrobců a vynálezců v jedné osobě. 
Mezi ně patřil také Ethan Allen.

Z historie

Ovšem jeho nejvýznamnější vynález, 
kterým přispěl k vývoji palných zbraní, 
byla nepochybně pepřenka. Jestliže 
v Evropě se stalo nejvýznamnějším 
jménem v souvislosti s pepřenkou 
jméno Mariette (belgický konstruktér), 
tak pro Ameriku ji vynalezl a přede‑

vším si ji patentoval právě Ethan 
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E
than Allen se narodil roku 1808 
a zemřel v roce 1871. Svůj 
aktivní profesní život prožil 
v době, která byla doslova 
nabita novými vynálezy. Když 

se narodil, vojáci i lovci v Americe 
používali výhradně křesadlové zbra‑
ně. Vynález chemického zámku pana 
Forsytha byl jen pár let starý a pro 
americké poměry asi taky poněkud 
nepraktický. Ovšem když bylo Allenovi 
20 let, perkusní zbraně už si úspěšně 
razily cestu k zákazníkům, ačkoli ty 
křesadlové ještě dlouho nekončily 
ve starém železe. V době, kdy to byl 
muž v plné síle, začaly do hry stále 
silněji vstupovat první zadovky, a když 
umíral, hrály už na americkém trhu se 
zbraněmi dominantní roli. Sám Allen 
se na pokroku v oboru palných zbraní 
významně podílel, což dokládají 
jeho poměrně četné vyná‑
lezy.

Patenty
V roce 1837 si Ethan 

Allen nechal paten‑
tovat perkusní pis‑
toli se středovým 
kohoutem a spouš‑
ťovým a bicím me‑
chanismem v ruko‑
jeti (patent číslo 461). 
Jeho druhý patentova‑
ný vynález byl v roce 1843 gravírovací 
strojek, respektive pantograf. K vytvá‑
ření signatur na Allenových zbraních 
se jistě hodil.

�� Allenova perkusní pistole se středovým 
kohoutem a bicím mechanismem v rukojeti v pa-
tentovém spisu z roku 1837. Byl to zřejmě úspěš-
ný model. Kvalitnější fotografie Ethana Allena se 
bohužel nezachovala.

�� Perkusní 
pepřenka se 

signaturou firmy 
Allen & Thurber 

byla vyrobena už 
ve Worcesteru, 

takže pochází z let 
1847–1854. Pep-

řenky měly úspěch.

�� Čtyřhlavňová pepřenka Allen 
& Wheelock má pro pepřenky té 
doby typický kohout, který příliš 
nevystupoval ze siluety zbraně

Allen. Patent na perkusní pepřenku, 
tedy pistoli s otočným svazkem hlavní, 
Allen obdržel roku 1836 nebo dokonce 
1834. Vyráběl je údajně od roku 1837. 
Jenomže ověřit to nemůžeme, protože 
staré americké patenty shořely a je 
v nich dost zmatek. 

První Allenův patent na pepřenku, 
který se nám podařilo skutečně dohle‑
dat, je z roku 1845 (patent 3998). Jedná  




