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HISTORICKÉ ZBRANĚ

Sbírky našich čtenářů jsou významným zdrojem zajímavých 
informací, které čas od času publikujeme ve Střelecké revui. 
Někdy je zajímavá konstrukce zbraně, někdy její výzdoba, jindy 
je k ní zajímavý příběh – nebo taky všechno dohromady. Zbraň 
může být zajímavá materiálem, ze kterého je vyrobena. 

MGR. JAN TETŘEV

�� Revolver s mosazným 
rámem a hlavní pochází 
z Velké Británie z doby 
kolem přelomu  
19. a 20. století

N
edávno jsme u jednoho sou-
kromého sběratele měli mož-
nost vidět revolver z mosazi. 
Mosaz není materiál, který 
by se v konstrukci palných 

zbraní neuplatňoval. Naopak. Vždycky 
měla své místo na součástkách, které 
měly být zdobné nebo odolné proti 
korozi (protidesky, objímky, palcové 

štítky), anebo se jenom lépe obráběly. 
Pro některé zbraně je mosaz dokonce 
charakteristická. Máme na mysli pře-
devším mosazná pouzdra závěrů pušek 
Winchester 1866 a řady jejich klonů.

Mosaz je atraktivní kov, který zbrani 
dodá charakteristickou barvu, ale má 
i svůj praktický význam. Je totiž výrazně 
odolnější proti korozi než ocel. To mělo 

státech vyráběly mosazné zbraně – 
tedy především s mosaznou hlavní 
– častěji než jinde. Připomeňme si trom-
bony a pistole s mosaznými hlavněmi. 
Ovšem někde byl důvod výroby zbraní 
z mosazi taky ten, že tato surovina byla 
prostě k dispozici a byla levná. Máme 
na mysli pistole a pepřenky z provincie 
Smäland na jihu Švédska, označované 
jako Malmpistol nebo Länsmanpistoler. 
Ty sice nebyly určeny pro námořníky, 
ale dodnes pletou hlavu řadě sběratelů. 
Býval to lokální výrobek, který podomní 
obchodníci nosili po světě.

Revolver, který jsme mohli vidět 
u našeho příznivce, je z jiného soudku. 
Po konstrukční stránce je to klasická 
kapesní zbraň, jakou nacházíme v na-
bídce puškařských obchodů od 80. let  
19. století vlastně až do vypuknutí dru-
hé světové války. Jde o revolver určený 
k sebeobraně nebo pochopitelně taky 
k útoku. Zbraň má délku 143 mm, hla-
veň měří pouhých 42 mm a válec, jenž 
je na rozdíl od zbytku zbraně ocelový, 
pojme 6 nábojů. Důležitá je ovšem 
skutečnost, že rám i hlaveň jsou mo-
sazné, zatímco válec a mechanismus 
jsou z oceli.

Na hlavni jsme zaznamenali britské 
zkušební značky z Birminghamu, které 
se používaly od roku 1813 do roku 1904. 
Jde o úřední zkušební značky. Vlast 
našeho revolveru je tedy jasná – Britské 
ostrovy a zřejmě přímo Birmingham. 
Tedy pokud někdo hodně dávno ne-
napodobil britské značky. Dělalo se to, 
ale tyto se nám jeví jako pravé. Další 

The

svůj význam přede-
vším v prostředí, kte-

ré vytváří pro korozi 
příhodné podmínky. A to 

je blízkost moře, kde vlhkost 
v kombinaci se všudypřítomnou solí 
působí na zbraně destruktivně. Proto 
se v dobách předovek v přímořských  

�� Konstrukce 
revolveru byla ve své 
době zcela obvyklá. 
Zajímavý je použitý 
materiál a v neposlední 
řadě i ráže 297/230 
Morris Long. 
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