
12  |  www.streleckarevue.cz  |  červen 2015

TesT

J
ednu ze stálic nabídky firmy 
Smith & Wesson představují 
revolvery model 29 a posléze 
629. Model 629 je nerezovou 
variantou modelu 29, vyrábě-

ného z uhlíkaté oceli. Jsou to revolvery 
v impozantní ráži 44 Magnum (44 Re-
mington Magnum). Zatímco model 29 
se dnes už sériově nevyrábí, model 
629 je stále v nabídce hned v několika 
variantách. 

S&W 
629Revolvery Smith & Wesson 

patří mezi zbraňové legendy. 
Firma, která v předminulém 
století jako první začala 
masově vyrábět revolvery se 
zcela provrtaným válcem, 
přežila všechny dějinné 
zvraty a revolvery dodnes 
tvoří neodmyslitelnou součást 
jejího sortimentu. Mezi 
továrními výrobci revolverů 
soupeří o post 
světové jedničky 

Smith & Wesson 29 v ráži 44 
Magnum je všeobecně známý z filmů 
s Clintem Eastwoodem. Podrobnou 
historii tohoto modelu přinesl článek 
Zdeňka Štěpánka ve Střelecké revui 
č. 12/2013. Uveďme jenom, že model 
29 byl světu představen v roce 1955 
a jedním z lidí, kteří se silně podí-
leli na vzniku této zbraně a náboje 
44 Magnum, byl střelec a vyznavač 
lovu krátkou zbraní Elmer Keith. Ve 
své době byl model 29 revolver na 
nejvýkonnější revolverový náboj na 
světě, postavený na velkém rámu N. 
Jeho nerezový bratříček 629 byl světu 
představen někdy na konci roku 1978 
nebo na samém počátku roku 1979. 
Na trh se skutečně dostal na podzim 
1979 jako šestipalcový a později přišla 
varianta s hlavní dlouhou  8 3/8 palce.

Náboj 44 Remington Magnum, jenž 
je s revolvery Smith & Wesson 29 

a 629 nerozlučně spjat, 
má víc otců, kteří se k jeho 

vzniku hlásí. Otcem nepo-
piratelným je určitě Elmer Keith, ale 
současně s ním se ještě hlásí zbrojovky 
Remington a Smith & Wesson. Fakt je, 
že jako východisko nového výkonného 
revolverového náboje byla zvolena 
nábojnice 44 Smith & Wesson Special 
a revolver S&W 29 byla první zbraň pro 
něj. Náboje 44 Magnum začala vyrábět 
munička Remington. 

Střílet z revolveru na tento náboj 
jednou rukou nebo i oběma rozhodně 
není zábava pro každého a byly zazna-
menány případy poškození lokte při 
větším počtu výstřelů. Ruka si musí 
zvyknout. Přesto anebo právě proto 
má tento náboj řadu ctitelů. Používají 
ho lovci, sportovní střelci i rekreační 
střelci – milovníci velké rány.

Konstrukce
Revolver model 29, a tudíž ani mo-

del 629 nelze považovat za nějakou 
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s brazilsko
americkou 

firmou Taurus. Ačkoli počty 
prodaných revolverů se nedají 
srovnat s tím, kolik jich bylo 
vyrobeno v minulosti, pořád je 
to dobrý byznys a vyplatí se je 
vyrábět. 

�� Krátký Smith & 
Wesson 629 se 67mm 
hlavní




