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z historie

První světová válka byla posledním velkým konfliktem 
v dějinách, ve kterém vojáci snad všech válčících armád 
používali ve velkém rozsahu jako osobní zbraně revolvery. 
V průběhu války jejich procentní zastoupení v armádách 
leckdy klesalo ve prospěch samonabíjecích pistolí, ale 
rozhodně to nebylo všude. Masově se totiž vyráběly nové. 
Zbraní byl nedostatek, takže se vedle nejmodernějších 
(a zpravidla posledních v dané armádě zavedených) revolverů 
používaly také starší modely. 
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�� Revolver Rast & Gasser 1898, který 
jsme měli možnost otestovat. Zbraň už 
má něco za sebou, černění je narušeno 
otěrem, na některých skrytých místech 
jsou plošky koroze. Mechanismus je 
dobře promazaný vazelínou, která už 
toho také hodně pamatuje.

�� Továrna Leopolda Gassera ve Vídni

R
evolver rast & gasser 1898, 
který používali vojáci a dů‑
stojníci rakousko ‑uherské ar‑
mády, byl z revolverů, které 
se vyskytovaly ve výzbroji 

evropských armád, pravděpodobně 
„služebně nejmladší“.

Jak je většině čtenářů Střelecké 
revue známo, první masově zavá‑
děný zezadu nabíjený revolver 
ve výzbroji rakousko ‑uherské 
armády byl gasser vzor 1870, 
po němž následoval model 
1870/74. Byl to pořádný cvalík 
v ráži 11,3 mm gasser, po‑
sléze 11,2 mm gasser, jenž 
vážil 1,34 kg. V době, kdy byl 
gasser 1870 zaváděn, patřil 
sice k největším revolverům 
zavedeným do výzbroje, ale 
například s ruským revol‑
verem Smith & Wesson (rus‑
sian) byl rozměrově a váhově 
srovnatelný. Menší byl fran‑
couzský revolver model 1873 
(Chamelot ‑Delvigne), italský revolver 
model 1889 (glisenti) nebo německý 
reichsrevolver model 1883. Všechny 
tyto zbraně měly také podobnou ráži 

v rozmezí od 10 do 11,5 mm. Létaly 
z nich pořádné kusy olova. 

Postupně však bylo zřejmé, že gas‑
ser 1870 je příliš rozměrný a těžký. Pro 
důstojníky byl tento problém vyře‑
šen revolverem Kropatschek (gasser‑
‑Kropatschek) v ráži 9 mm gasser‑
‑Kropatschek. Ten sice nebyl oficiálně 
zaveden do výzbroje, ale důstojníci 
si ho mohli kupovat a nosit ho. ale 
co s mužstvem? To, pokud jím bylo 
vyzbrojeno, se s těžkým revolverem 


