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Revolvery Webley jsou jeden 
ze symbolů bývalého britského 
koloniálního impéria. Nosili je 
vojáci a důstojníci prakticky po 
celém světě – v Evropě, v Indii, 
v Africe, v Americe a dokonce 
v Austrálii, především v době, 
která měla skončit šílenou 
kocovinou v bahně a smradu 
první světové války.

Na ostrově Csepelu
Karel DufeK

Webley Mk VI
MGr. JaN TeTŘeV

H
istorie firmy Webley začí‑
ná historií dvou bratří. 
James Webley (1807–
1856) působil asi od 
roku 1835 v Birming‑

hamu jako puškař a 29. března 
1853 dostal patent číslo 743 na 
perkusní revolver. Podle jiné‑
ho zdroje dostal patent spolu 
s mladším bratrem. 

Ten se jmenoval Philip 
Webley (1813–1888). Nejpr‑
ve se vyučil mechanikem 
a potom vstoupil do bratrovy 
firmy. Někde se uvádí, že 
do firmy vstoupil roku 1838, 
jinde se píše, že spolupráce trvala 
v letech 1834–1838, což bude prav‑
děpodobnější. Philip se v roce 1838 
oženil s dcerou Williama Davise, bir‑
minghamského výrobce střeliva a pří‑
slušenství. Začal u tchána pracovat 
a po tchánově smrti firmu zdědil, resp. 
zdědila ji manželka. Po předčasné 
smrti bratra Jamese k tomuto podniku 
připojili ještě bratrovu dílnu.

Webleyho perkusním zbraním však 
zpočátku konkurovaly revolvery Colt 
a adams. Pomohlo mu zavření Coltovy 

vzduchovky

londýnské továrny a válka Severu pro‑
ti Jihu, protože začal revolvery vyvá‑
žet do ameriky. V 60. letech 19. sto letí 
začal Webley vyrábět také revolvery na 
jednotné náboje. Nejznámější z nich 
byl royal Irish Constabulary. Od něj 
odvozená zbraň se šesti komo‑
rami na náboje v ráži 577 
byla v roce 1877 

zařazena mezi ty, které 
si mohli na vlastní náklady 

pořizovat britští důstojníci. 
V roce 1877 firma armádě nabídla 

zlamovací revolver s centrálním hvěz‑
dicovým vyhazovačem a hlavní sklá‑
pějící se kolem kloubu v přední části 
rámu. a to bylo řešení, které Britové 
používali až do konce výroby svých 
služebních revolverů.

V roce 1887 dostal Webley konečně 
vládní zakázku na revolver Webley 
Mk I s třmenovým uzamčením a s po‑
stranní páčkou pro odemykání rámu 
a sklopné hlavně. Jednalo se o šesti‑
ranovou zlamovací dvojčinnou zbraň 
ráže 442, 455 nebo 476 s pevnými 
otevřenými mířidly. revolvery 

na 
bombičky

�� Originální „ostrý“ 
revolver Webley 

Mk VI  
ze 68. aukce  

firmy Hermann 
Historica

�� Webley 
z roku 2015 

na kuličky ráže 
4,5 mm je do-
konalá kopie 

toho, který 
byl zaveden 
před sto lety 

a prošel oběma 
světovými válkami. 

Původní Webley ovšem neměl pojistku nad 
předním kořenem lučíku, což je daň dneš-
ní pojistkové době, a samozřejmě nemohl 

mít „vzduchovkové“ popisy.  

�� Zbraň se dodává v pěkné krabici, na které se pozná, co v ní je zabaleno 




