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Flobertky ze ·pilasu
BrÀáci a ti, kdo v Brnû del‰í dobu Ïili, budou vûdût, Ïe ·pilas je brnûnsk˘ hrad
v místním náfieãí. Zbrojovka Spielberg Brno si vybrala jeho název psan˘ pÛvodním
pravopisem do svého loga. PfiibliÏnû dva roky v tichosti pfiipravovali a zkou‰eli
prototypy a ve ãtvrtém ãtvrtletí roku 2011 pfiedstavili první sériové pu‰ky-flobertky.

Pu‰ka Spielberg 100 F ráÏe 6 mm Flobert – prototyp s niklovan˘mi kovov˘mi díly a ofiechovou paÏbou
o uzákonûní maximálního v˘konu
pro volnû prodejné flobertky na
7,5 J se zdálo, Ïe klasick˘m jednoranov˘m flobertkov˘m pu‰kám a pistolím odzvonilo. Ke splnûní zákonn˘ch
podmínek je totiÏ potfieba nejen omezit
v˘kon, ale postavit zbraÀ tak, aby se nedala upravit pro vy‰‰í v˘kon a aby se do
ní nedaly nabít v˘konnûj‰í náboje. To se
zatím dafiilo splnit jenom u flobertkov˘ch
deringerÛ s velmi krátk˘mi hlavnûmi, pu‰ek a pistolí s oddûlenou komorou nebo
více komorami a u revolverÛ s válcem
upraven˘m tak, Ïe se do nûj nedají nabít
del‰í náboje. U pu‰ky s válcov˘m závûrem a pevnou komorou se provedení takov˘ch úprav zdálo nemoÏné.
JenÏe jsou firmy, které nemoÏné provádûjí na poãkání a zázraky do tfií dnÛ.
Tûsnû po uzávûrce Speciálu Stfielecké revue „Flobertky pro kaÏdého“ jsme zjistili,
Ïe prodejce zbraní objíÏdí zástupce zatím
neznámého v˘robce a nabízí flobertkové
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pu‰ky v „déãkovém“ provedení, tedy volnû prodejné zákazníkÛm star‰ím 18 let.
Staãilo nûkolik telefonátÛ a mohli jsme
si zbraÀ oznaãenou Spielberg typ 100 F
prohlédnout a vyzkou‰et.
Zbrojovka Spielberg Brno je obchodní
znaãka firmy Industrial Service, s. r. o.,
z Brna. Ve v˘robním programu byly pÛvodnû dodávky pfiesn˘ch dílÛ opracovávan˘ch na poãítaãi fiízen˘ch strojích a mimo
jiné rÛzné prÛmyslové linky. Zb˘vala volná kapacita a jeden z nápadÛ na její vyuÏití byla v˘roba zbraní kategorie D. Jeden
z konstruktérÛ, Jifií Horáãek, má zku‰enosti
je‰tû z práce v zaniklé Zbrojovce Brno, a tak
jenom zb˘valo najít mezeru na trhu.
První, co na „spielbergovce“ zaujme,
je opravdu ãistá práce: brou‰ené nebo
le‰tûné plochy, dobfie slícované kovové
a dfievûné ãásti, hladk˘ chod závûru
a spou‰tû a kvalitní povrchová úprava kovov˘ch i dfievûn˘ch dílÛ. Pfii podrobnûj‰í prohlídce zjistíte, Ïe má sice moderní

Testovan˘ model Spielberg 100 F s otevfien˘m závûrem. Dobfie viditelné je zkosení ãela závûru a hlavnû kolem komory.
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tvary, ale hodnû staré kofieny. Závûr je totiÏ modernizovaná verze závûru flobertek,
které se prodávaly uÏ na zaãátku 20. století, a pouÏíval se i u star˘ch maloráÏek.
Spielberg 100 F je jednoranová pu‰ka
s válcov˘m otoãn˘m odsuvn˘m závûrem.
Závûr je uzamãen hranolem, kter˘ tvofií základnu ovládací kliky, do v˘fiezu v pouzdru závûru. V uzamykacím hranolu je odpruÏená kuliãka, která drÏí závûr v uzavfiené
poloze, i kdyÏ není nataÏen˘ úderník.
DráÏkovaná hlaveÀ se zvenãí smûrem
k ústí mírnû zuÏuje. Nad jejím ústím je na
lichobûÏníkové základnû pfii‰roubována
hranolová mu‰ka. V základním provedení je mu‰ka pevná. Pfied pouzdrem závûru je na hlavni upevnûna základna stranovû posuvného hledí. Ve spodní ãásti základny hledí je závit pro ‰roub spojující
ocelové díly pu‰ky s paÏbou.
Pouzdro závûru je opracováno z válcového polotovaru. V jeho pfiední uzavfiené ãásti je uchycena hlaveÀ. Za nábojovou komorou je pouzdro ‰iroce rozevfieno pro vkládání nábojÛ; na pravé
stranû je v˘fiez prohlouben pro uzamykací
hranol závûru. Zadní ãást pouzdra má shora zúÏen˘ v˘fiez, kter˘m prochází pojistn˘ v˘stupek úderníku. Válcov˘ závûr je
v pfiední ãásti kuÏelovû zúÏen˘. V jeho ãele
je lÛÏko pro dno nábojnice a otvor pro zápalník. V tûle závûru je bicí pruÏina a úderník. Matice úderníku navazuje na tûlo závûru a vybíhá do hmatníku, kter˘m se dá
úderník natáhnout, pfiípadnû spustit na
pojistn˘ v˘fiez. Vyhazovaã vystfielen˘ch
nábojnic také odpovídá historickému
vzoru. Je pÛlmûsícov˘ a zapadá do v˘fiezu
pod komorou. V dráÏce pod závûrem pro-
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