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P
istolka mi vzdáleně připomí-
nala Kolibri Franze Pfannla. 
Ale skutečně jen z velké dál-
ky. Až když jsem ji vzal do 
ruky a prohlédl zblízka, zjistil 

jsem, že je to jednoranový poplašňák 
na standardní nábojky 6 mm Start. 
O historii exempláře toho moc známo 
není. Prokazatelně byl přechováván už 
před šedesáti lety v rodině původního 

Při lázeňském pobytu 
v Teplicích nad Bečvou jsem 
navštívil malou prodejnu 
zbraní a střeliva na náměstí 
v Hranicích, kterou provozuje 
pan Miroslav Perutka. Mimo 
zajímavé sbírky vzduchovek, 
což je moje srdeční záležitost, 
jsem našel pod sklem vitríny 
pistoli, s jejímž zařazením 
jsem si nevěděl 
rady. 

78  |  www.streleckarevue.cz  |  srpen 2016

vedena po celé délce v rámu nad ru-
kojetí. Horní část pistole, tvářící se jako 
závěr, je ohnuta z ocelového plechu 
a otočně uchycena na čepu v přední 

Pistoli tvoří dvě ocelové bočni-
ce s distanční vložkou ve hřbetu 
rukojeti, která vymezuje prostor 
pro velmi jednoduchý spouš-
ťový mechanismus s jazýč-
kem „deringerového“ typu, 
tedy bez lučíku. Kohout 
v zadní části nosu se 
natahuje ručně; bicí 
pružina je tažná a je 

Trpasličí 
poplašňák
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majitele. K panu Perutkovi se 
dostala pouze jako neprodej-

ný exponát. Právě s panem 
Perutkou jsme ve při, zda se 

jedná o průmyslový výrobek, jak 
si myslí on, nebo o práci zručného 

amatéra, jak tvrdím já.

Sklotextitové (pertinaxové) střenky, 
které již značně poznamenal zub času, 
drží z každé strany na rámu jeden 
šroub. to jsou jediné závitové spoje na 
zbrani. Jinak vše drží pohromadě oce-

S panem Perutkou jsme 
ve při, zda se jedná 
o průmyslový výrobek 
nebo o práci amatéra.

�� Pistole 
s odklopeným 
„závěrem“ 
a nataženým 
kohoutem

�� Nábojová komora už něco pamatuje

části rámu. Má odlehčení na horní 
straně, stejně jako pistole Walther P38/
P1. v zadní části je fixována otvory, do 

nichž při zaklopení zapad-
ne čep kohoutu. Přesa-
hující zaslepená hlaveň 
s výšlehovým otvorem 

mimo osu je v „závěru“ 
upevněna kolíkem vpře-

du a prolisem vzadu. Právě 
umístění výšlehového otvoru 

může hovořit pro tovární výro-
bu. Každý jiný pokoutní výrobce 

by přivítal spíš výšleh 
v ose.




