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Z historiE

P
rotože tato firma nevyráběla 
nic světoborného, nevěno
vala se jí ani Střelecká re
vue. Od roku 1968 jsme u nás 
uveřejnili jen několik zmínek 

v souvislosti s některými typy zbraní 
a s lidmi, kteří tímto podnikem prošli. 
K napsání tohoto článku mě inspiro

Robbins  
& Lawrence
Mgr. Jan TeTřev

Historii americké firmy 
Robbins & Lawrence zná 
u nás možná pár nadšenců. 
Ona vlastně nevyráběla 
zbraně, ze kterých by se 
svět posadil na zadní část 
těla, ale přesto se jedná 
o firmu nesmírně zajímavou. 
Před 166 lety se tam sešli 
tři muži, kteří vytvořili hned 
dvě legendy amerického 
zbraňového světa. 

�� Výzdoba „pepřenky“ 
je celkem střídmá 
a stav velmi dobrý

�� Kulovnice Nicanora Kendalla s výměnnými hlavněmi dokládá, že to byl puškař, jenž skutečně uměl

vala zbraň, signovaná touto firmou. 
Objevila se ve sbírce nejmenovaného 
sběratele, jenž nám už tradičně po
skytuje ke studiu a publikaci poklady 
ze své sbírky. ale vezměme to popo
řádku.

richard S. Lawrence byl od pří
rody nadaný brilantní me
chanik, které amerika ke 
svému růstu v 19. sto
letí nezbytně potřebo
vala. narodil se roku 
1817 v Connecticutu, 
vyrostl v new Yorku 
a než se ve 21 letech 
přistěhoval do Wind
soru, kde vynikl, měl 
asi hodně pestrý život. 
víme o něm, že pracoval 
v dílně svého strýce, jenž 
vyráběl tesařské náčiní a v pří
zemí svého domu měl puškařský 
obchod. Do města Windsor ve státě 
vermont přišel Lawrence z okolí města 
Watertown. To se psal rok 1838. 

nastoupil za mzdu 100 dolarů ročně 
u nicanora Kendalla, který měl ve 

Windsoru dílnu, kde vyráběl perkusní 
pistole a pušky. K tomu měl malý ob
chod se zbraněmi. Kendall, narozený 
ve Windsoru v roce 1807, byl syn 
kováře a puškařem se vyučil u mistra, 
jenž se jmenoval asa Story. Kendall 

sám byl držitelem patentu na pis
toli a pušku s dole polože

ným kohoutem (under
hammer). nebyl sám, 

ale jeho řešení bylo 
údajně spolehlivější 
a bezpečnější než ta 
ostatní. navíc snad 
už sám Kendall dbal 
na to, aby díly jeho 

pistolí, protože o ty 
především šlo, byly 

pokud možno vzájemně 
zaměnitelné. nicméně vyrá

běl i pušky a pustil se do výroby 
čerpadel. Ta se spolu se zbraněmi 
vyráběla v manufaktuře jeho tchána 
asahela Hubbarda ve státním vězení 
ve Windsoru. Kendall, jenž se oženil 
roku 1835, využíval Hubbardovy stroje 
a nekvalifikovanou práci vězňů. Za ty 
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