
62  |  www.streleckarevue.cz  |  květen 2018

Revolver Webley RIC No. 3 jsme si 
mohli prohlédnout a nafotit díky 
našemu příznivci a  sběrateli za-
jímavých revolverů. O jeho zbra-

ních se na stránkách Střelecké revue 
nepíše poprvé a docela jistě ani napo-
sledy. Tento pán, jenž má vkus a  svůj 
sběratelský styl, nám jednoho dne přinesl 
revolver. Na první pohled pořádný kus že-
leza s rukojetí spíš vojenské velikosti, ale 
opatřený velmi krátkou hlavní, dlouhou 
pouhých 6 cm, tedy asi 2,5 palce. Jako 
kdyby někdo zkrátil (ale moc pěkně a pro-
fesionálně) revolver služební velikosti. Tak 
to samozřejmě není. Hlaveň má originální 
délku, s jakou vyšla z továrny.

Slušná firma svůj revolver podepíše, 
takže je pak velmi jednoduché určit vý-
robce a odpíchnout se přes něj k určení 
typu zbraně. Signaturu výrobce jsme našli 
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mechanikem a potom vstoupil do bratro-
vy firmy. Někde se uvádí, že to bylo roku 
1838, jinde se píše, že spolupráce trvala 
v  letech 1834–1838, což bude pravdě-
podobnější. Philip se v roce 1838 oženil 
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Už jsme to psali mnohokrát a musíme to napsat opět – zbraně, které nám přinesou 
ukázat nebo nám je u nich doma umožní studovat naši čtenáři, nám mnohdy vydají na 
článek. Napsali jsme takových desítky a další desítky napíšeme, protože vaše arzenály 
jsou v zásadě nevyčerpatelné.

Webley RIC

Velká rukojeť, masivní rám a k tomu až nepřiměřeně krátká hlaveň – obranná zbraň z období kolem roku 1875

na pravé straně uzavřeného rámu. Vlast-
ně tam je výrobní číslo 7074, logo v podo-
bě okřídlené střely s nápisem W&S a pod 
ní nápis Webleyʼs Patent. Zbraň vyrobila 
ctihodná britská firma Webley & Son. Je 
tam její logo i  vyznačený patent a není 
co řešit. Na každé komoře válce je navíc 
značka birminghamské zkušebny zbraní, 
takže je jasné, že je to echt britský revol-
ver a žádná levná belgická kopie. 

Jak začal Webley
Historie firmy Webley je na počátku 

historií dvou bratří. James Webley (1807–
1856) působil v Birminghamu jako puškař 
asi od roku 1835 a 29. března 1853 dostal 
patent číslo 743 na perkusní revolver. 
Podle jiného zdroje dostal patent spolu 
s bratrem Philipem. Mladší z bratrů Philip 
Webley (1813–1888) se nejprve vyučil 

Kdo má velké kapsy, může tento revolver nazvat 
kapesním. Velkou rukojeť Webley redukoval až  
u modelu Bulldog, který přišel na svět v roce 1878.
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