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Jako pruská jízda
Mgr. Jan TETŘEV

�� Replika je čistě zpracovaná

R

epliku karabiny Dreyse si
od něj před časem vypůjčil
milovník pruských jehlovek
Lubomír Drnec. Už v průběhu
loňského roku jsme od něj
dostali několik zpráv o jeho zkušenos‑
tech s touto zbraní a laděním střeliva.
Čas k setkání s ním i se zbraní se našel
až na začátku letošního roku, když jsme
se potkali na střelnici v Ostroměři.
Skrbkova replika je takřka shodná
s historickým originálem, ale nějaké
odlišnosti najdeme. Tak především
chybí dobové signatury a také pruské
přejímací značky. To je vlastně dob‑
ře. Za pár let, až bude replika nebo

�� Lubomír
Drnec
se svojí
jehlovkou

Ve Střelecké revui č. 10/2013 jsme se podrobně
věnovali pruským karabinám‑jehlovkám Dreyse pro
jízdu. V té době už jsme řešili otázku, jak si z této zbraně
vystřelit. Není to až tak jednoduché. Jen málokdo dá dnes
otormentovat a tím ke střelbě uschopnit historický originál.
Takže zbývají repliky. Jeden z výrobců těchto replik je puškař
Miloš Skrbek z Vysoké nad Labem, jenž ostatně už dlouhá
léta vyrábí také pěchotní jehlovky.

některá její sest‑
řička už „jetá“, by
nějaký vykuk mohl
tuhle flintu vydávat
za originál. Hledí je jed‑
nodušší. Je sice tvořeno
pevným zářezem a jedním sklopným
plátkem, ale sklopný plátek nemá zá‑
řez, takže se střílí jen s pevným hledím.
Ostatně se nepředpokládá, že jehlovka
bude použita na 200 nebo 350 kroků,
ale vzhledem k běžným rozmě‑
rům českých střelnic se očekává
maximální vzdálenost střelby
kolem 100 metrů, většinou ale
jenom 50 metrů.
Při střílení z karabiny vzor
1857 pan Drnec nejprve
použil střelivo po‑
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�� Náboje
vlastní
výroby

dobné tomu, které používá do své
dlouhé pěchotní jehlovky vzor 1841.
Tato munice odpovídá pruskému vzo‑
ru 1855. Žaludovitá olověná podkali‑
berní střela je usazena v papírovém
pouzdru. Délka pouzdra je 25 mm,
navážka černého střelného prachu pro
karabinové střelivo činila 1,5 g. Střílel
na vzdálenost 50 m a bez větších
problémů zasahoval terč o rozměrech
50x50 cm. Co se týká vzdálenosti, na
kterou by se dal s určitostí zasahovat
cíl těchto rozměrů, odhadoval ji v době
svých počátků tak na 75 metrů.
K fungování zbraně nám majitel
v létě loňského roku řekl:
„Při střelbě si nevzpomínám
na žádný významný tech‑
nický problém, jen jsem trochu

