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bočním krytem kulatého tvaru na levé 
straně rámu za válcem. Hlaveň 
je šestihranná. Některá odbor-
nější literatura ještě toto první 
provedení rozděluje do dalších 
šesti podvariant. Jejich popis je 
však nad rámec tohoto článku, 
neboť výskyt těchto zbraní je 
asi tak častý jako počet volně 
žijících nosorožců v Čechách.

Druhé provedení má už zvět-
šený boční kryt. Výrobní čísla 
pokračovala přibližně od 12 000 

do 120 000. Hlaveň druhého výrobního 
provedení je stále ještě šestihranná. 
Třetí provedení mělo hlaveň kruhové-
ho průřezu a jiný tvar rukojeti – „pa-

pouščí zobák“. 
Výrobní čísla revolveru 

Smith & Wesson model 
1 tvoří samostatnou čí-
selnou řadu, takže do ní 
nejsou namíchány žádné 
další modely. Ty měly 

vlastní číslování. Číslování 
prvního modelu tak začína-
lo jedničkou a končilo okolo 

131 000. Poslední kusy byly 
vyrobeny až v roce 1882.

Výroba a konstrukce
Nám zapůjčený revolver byl nejob-

vyklejšího druhého provedení s vý-
robním číslem 46xxx. Podobně jako 
všechny zbraně druhého výrobního 
provedení byl vyroben mezi lety 1860–
1868. Velmi nás zaujal pěkný technický 
stav této zbraně. Hlaveň je původně 

O prvním zezadu nabíjeném 
revolveru značky Smith 
& Wesson se na našich 
stránkách už psalo. Trvalo 
nám to však dlouho, než 
jsme se na něj konečně mohli 
podívat opravdu zblízka. 

J
ednočinný revolver Smith & 
Wesson model 1 se začal vy-
rábět už v roce 1857, tedy před 
157 lety. V tom roce vypršela 
patentová ochrana firmy Colt, 

vyplývající z prvního Coltova patentu 
z roku 1836. Když si uvědomíme, že 
na našem území v Rakousku armá-
da tehdy používala předovky Lorenz, 
zdá se být tehdejší technický náskok 
USA zřetelný. Existoval, jenomže to 
není zase tak žhavé, protože ve stejné 
době používali vojáci Spojených států 
amerických také výhradně perkusní 
předovky. Pokud příslušník americké 
armády té doby chtěl zezadu nabíjený 
revolver, musel si ho sám koupit.

Tři provedení
V průběhu výroby byl Smith & 

Wesson model 1 postupně upravo-
ván, takže dnes se dají rozlišit tři 
základní modely. První varianta 
se vyráběla v prvních třech 
letech výroby od výrobního 
čísla 1 do čísla 12 000. Od 
pozdějších variant se na 
první pohled liší malým 

Model 1
  INg. DANIEL ŘEHÁK

Smith

Wesson &

z historie

�� Druhé provedení revolveru Smith & 
Wesson má ještě hlaveň šestihranného 
průřezu, ale už má zvětšený kryt na levé 

straně rámu za válcem

�� Rám je dělený, hlaveň se vyklápí nahoru. 
Náboje, které nevypadnou samy, se z válce 
vyráží vybíjecí tyčkou pod hlavní.




