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Colt Walker se bude prodávat v blo-
ku zbraní, který přijde na řadu 
v 10.30 h. Očekává se, že prodejní 

cena bude mezi 800  000 a  1  300  000 
amerických dolarů. Aukci vede Kevin Ho-
gan. Vyvolávací cena Walkeru je 650 000 
dolarů. Dražba začíná. Velmi rychle se 
cena vyšplhá na 900 000 $. Poté dochází 
k několika váhavým příhozům, ale když 
se cena dostává přes 1 000 000, zbývají 
již jen dva dražitelé, kteří přihazují po 
25 000 $. Frekvence příhozů se snižuje 
a zdá se, že čas se vleče. Když se cena 
přehupuje přes 1  500  000, je jasné, že 
aukce se blíží ke konci. Cena postupně 
šplhá na 1 550 000. Chvíli to trvá a ná-
sleduje příhoz na 1  575  000 $. Hogan 
několikrát vyzývá k příhozu na 1 600 000 
dolarů, ale nakonec udeří kladívkem a je 
hotovo.

Revolver Colt Walker s výrobním čís-
lem 1022 má nového majitele a v aukční 
síni se bouřlivě tleská. Konečná cena 
včetně všech poplatků je neuvěřitelných 
1  840  000 amerických dolarů. Z  Coltu 
Walker No. 1022 se stala nejdražší zbraň 
na světě. Dražba od začátku do konce 
netrvala ani sedm a půl minuty.

A  co o  zbrani víme? Revolver patří 
do série pouhých sta Coltů Walker, jež 
nespadaly do zakázky pro armádu Spoje-
ných států. Ta si objednala 1000 revolverů 

Je pátek 13. dubna 2018 a aukční síň Rock Island Auction Co. je nezvykle plná již 
první den třídenního aukčního maratonu zbraní. Důvod, který zaplnil všech 250 
křesel, je perkusní revolver Colt Walker s výrobním číslem 1022, známý jako
Walker dánského námořního kapitána. Zbraň je v originální kazetě s kompletním 
příslušenstvím včetně lístku vlastnoručně psaného Samuelem Coltem.

Nejdražší zbraň

níkovým suknem. Spolu s revolverem je 
v kazetě vzácné originální příslušenství. 
Prachovnice je opatřena značkou COLTS 
PATENT a  kleště na odlévání střel jsou 
oraženy značkou COLTS/PATENT. Dále je 
v kazetě klíč na pistony se šroubovákem 
ve tvaru otazníku.

Je to jediný známý dochovaný exem-
plář Coltu Walker s kazetou a komplet-
ním příslušenstvím. Dubová kazeta má 
mosazné kování a ocelové šrouby. Mimo 
revolveru a  příslušenství jsou v  kazetě 
také dvě přihrádky, jedna na střely a dru-
há na zápalky. Zámek kazety je označen 
BUNDGER and BARMEN.
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Aukce

Walker, které když se objeví v aukcích, 
se prodávají také za pořádný ranec. Colt 
nechal vedle toho vyrobit dalších sto 
kusů s  čísly 1001–1100. Ty sloužily jako 
dary pro příslušníky armády, kteří mohli 
ovlivnit případný kontrakt na Coltovy 
zbraně, a taky pro civilní trh, aby veřej-
nost dostala nové zbraně do povědomí 
a vyzkoušela je. 

Nebudeme zde vypisovat charakteris-
tiku zbraně, která již byla zmíněna mno-
hokrát, ale zaměříme se na zajímavosti 
kolem konkrétního kusu s výrobním čís-
lem 1022. Revolver je uložen v dubové ka-
zetě vyložené (původně zeleným) kuleč-

Nejdražší krátká zbraň planety (jak dlouho jí to vydrží?) vypadá velice nenápadně, 
ale zasvěcení vědí a svedli o ni v aukci bitvu

Povrchová úprava za 170 let existence 
zbraně doznala jisté újmy, ale jinak je 
zbraň v dobré kondici

V kazetě je také kartička o velikosti 3x3 
palce ručně psaná Samuelem Coltem. 
Na jedné straně je: This Pistol is a cor-
rect sample of the Pistols furnished to 
the U.S. government [and] the Texas 
Rangers, carried by Cap Walker – Toto 
je exemplář pistole, kterou byla vyba-
vena americká vláda a Texaští rangeři, 
nošená kapitánem Walkerem. Na druhé 




