EXKLUZIVNÍ ZBRANĚ

MAREK BAKO a RED.

PRINZ WAFFEN v Lysé
Díky Jiřímu Weinertovi měli výjimečně i čeští zákazníci na výstavě Natura Viva 2018
v Lysé nad Labem možnost se osobně seznámit s produkcí luxusního německého
puškařství Prinz Waffen. Jiří Weinert je zoologický preparátor a dlouhodobě
spolupracuje při vystavování zbraní značky Prinz. Ochotně mě provedl celou expozicí
a seznámil mne s Oswaldem Prinzem, majitelem a zakladatelem firmy.

S

polečnost Prinz působí v městečku
Maierhöfen v Algäu, blízko Bodamského jezera a nedaleko Isny, kde je
sídlo konglomerátu značek Blaser,
J. P. Sauer a Mauser. Oswald se vyučil
puškařem – stejně jako jeho dva synové
– v rakouském Ferlachu. Produkty puškařství Prinz jsou určeny výhradně bohatým
a nejbohatším zákazníkům po celém světě.
Jsou natolik luxusní, že je otec a syn Prinzovi
obvykle vystavují jen na velkých veletrzích
v Německu a Saúdské Arábii, popřípadě
na americkém kontinentu, takže příležitost
vidět je na vlastní oči u nás je skutečně
ojedinělá.
Kromě absolutně precizního zpracování a nákladné výzdoby jsou produkty se
značkou Prinz zajímavé i svou originální
konstrukcí. Puškařství vyrábí téměř všechny
konstrukční typy loveckých zbraní, tedy
kromě „automatů“: kulové jednušky a opakovací kulovnice, kozlice, dvojky, dvojáky a pravděpodobně i obojetnice, trojáky
a čtyřhlavňové zbraně.
Značka Prinz není našim čtenářům neznámá. Naposledy jsme jí věnovali větší článek
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Oswald Prinz ukazuje zlatem a jantarem
zdobené čtyřče za 320 000 eur

ve Střelecké revui č. 1/2015 (Prinz pracuje
pro prince). Představili jsme tam to nejlepší
a nejzajímavější z firemní produkce: mimo
jiné zbraň se čtyřmi kulovými hlavněmi
(„čtyrák“ 2+2) impozantní ráže 500 Nitro
Express a s osvědčeným závěrem Jäger.
Tehdy jsme také napsali, že Oswald Prinz
se neváže na nějaký konkrétní typ výzdoby, ale především výzdobu svých zbraní
přizpůsobuje vkusu a tradici rodné země
svých zákazníků. Na Prinzových zbraních
se nešetří zlatem ani jinými vzácnými materiály. Pokud si to zákazník přeje, bývá
rytina velmi výrazná a zdobná… Na zbrani,
kterou Oswald Prinz pojmenoval Black
Pearl, skutečně najdete perly za několik tisíc
eur. Na dalších zbraních jsou sokoli, paláce
nebo velbloudi, což jsou motivy typické
pro arabský svět. K tomu je třeba dodat, že
Prinz využívá rovněž služeb nejpřednějších
rytců, například z ateliéru německého „graveurmeistera“ Jürgena Gösera, Alexandry
Feodorow, ale také našeho Vlastika Petáka.
Nosným produktem firmy Prinz zůstává
kulovnice Prinz No. 1. Jedná se o jednoranovou loveckou pušku se sklopnou hlavní.

Závěr je však velmi originální konstrukce, nejvíc připomíná závěr lodního děla.
Je totiž svisle posuvný, klínový. Takový typ
závěru byl poprvé použit na lovecké zbrani právě u zbraní Oswalda Prinze. Na svůj
patent je velmi hrdý a říká, že jeho No. 1 je
nejlepší a nejodolnější puška v Německu.
Jakákoliv „magnumová“ ráže v podstatě
Konstrukční schéma čtyřčete

