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aneb z Podlesí do Londýna
Zbraně jsem začal vyrábět a opravovat v roce 2002. Rok předtím jsme s manželkou koupili
rozpadlou usedlost u hranic s Rakouskem a postupně ji opravovali… Nejdříve však bylo potřeba
zařídit dílnu. Začínal jsem proto jako umělecký kovář, protože oprava zbraní by mě v té době
neuživila, a postupně jsem si začal vybavovat puškařskou dílnu.

ZE

začátku jsem byl nadšený,
když jsem zrenovoval pažbu
a načernil hlavně na kozlici
ZH. V naší obci není hospoda ani jiné
kulturní vyžití, a tak zbývalo hodně času
na zkoušení různých postupů, technologie výroby a přípravků, o kterých jsem
se někde dozvěděl. Leckdy jsem postupoval systémem pokus - omyl. Začaly mě
zajímat hlavňové svazky, které jsem začal
vyrábět. Občas jsem vyjel na nějakou tu
výstavu nebo do muzea, kde bylo možno
vidět práce starých puškařů. Místo, kde
mne viděli mnohokrát, byl zámek Ohrada.
V roce 2017 mě oslovil zákazník
(kterého tímto zdravím a děkuji) s prosbou o výrobu zcela nové kulové jednušky
se sklopnou hlavní. Byl by schopen do
stavby zbraně investovat dostatek peněz,
a tak jsem začal řešit celkový tvar a vnitřní mechanismy. Ze začátku jsem věděl, že
chci použít velmi pevné, i když na výrobu
Pracuji u Rigbyho

Pouliční řež v Sarajevu v srpnu 1878. Uherští pěšáci, ozbrojení puškami Wänzel, čelí víceméně
sebevražednému útoku místních civilistů.
Výrobní objekt společnosti John Rigby & Co.

poněkud drahé a nezvyklé uzamčení, které měla firma Rigby na svých dvojácích
– dvojitý klín v kombinaci s vertikálním
čepem označovaný jako vertical bolt nebo
Rising Bite.
Pro inspiraci jsem hledal na internetu různé náčrty a obrázky na toto téma.
Pochopitelně jsem se dostal taky na
stránky firmy John Rigby & Co. Mimo
jiné tam psali, že firma Rigby se v roce
2013 vrátila do Londýna, že tam zařizuje novou dílnu a shání do svých řad
odborníky z celého světa. Touto zprávou
jsem byl naprosto uchvácen. Vždycky
jsem snil o práci v takové proslulé firmě.
To bylo někdy okolo Vánoc roku 2017.
Od té doby jsem nemohl pustit z hlavy
myšlenku napsat do firmy Rigby a vyjádřit zájem o místo puškaře v jejich dílně.
Vypadá to jednoduše, ale já jsem měl
v té době rozpracováno mnoho zakázek.
Měl jsem na několik měsíců vybrané zálohy od zákazníků, kteří netrpělivě čekali,

až jejich zakázky dokončím. Kdyby mě
hned přijali do firmy Rigby, tak nevím,
jak bych situaci řešil. Určitě by na mne
nečekali půl roku. Pustil jsem se tedy
s nadšením do své práce a doufal, že až
firmu Rigby za několik měsíců oslovím,
tak nebude pozdě.
Ten čas nastal někdy na konci května
2018, kdy jsem jim napsal mail, popsal
své dovednosti a zkušenosti a vyjádřil
zájem o místo puškaře v jejich společnosti. V této věci se mi zúročilo několikaleté studium angličtiny. Před odesláním
e-mailu jsem byl na pochybách, zda dělám dobře, zda se ozvou, jak by to vlastně
bylo dál atd. Obvyklé pochybnosti před
velkým rozhodnutím. Řekl jsem si ale, že
do toho jdu, a ten e-mail jsem odklikl.
Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Hned další den přišel e-mail
s poděkováním o zájem a s otázkou, zda
umím spojovat hlavně? Okamžitě jsem
odepsal, že jestli myslí pájení hlavní
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