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Villar Perosa je malé sídlo s několika stovkami obyvatel v severní Itálii asi 40 km jihozá-
padně od Turína. Kolem jsou hory a lesy, v obci funguje pošta a obecní úřad, který spra-
vuje několik okolních lokalit. Nic nenasvědčuje tomu, že by se zde vyráběly zbraně nebo 
se zde dokonce udály nějaké významné objevy na poli zbraní. Ale zdání klame. 
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K líčem ke všemu, o čem zde píše-
me, je společnost, kterou známe 
jako Officine Meccaniche Villar 

Perosa, což je dnes italská firma vyrá-
bějící kuličková ložiska pro průmyslové, 
letecké a  automobilové výrobce. Od 
února 2011 je firma součástí německé 
skupiny Neumayer Tekfor… 

Roberto Incerti založil roku 1906 
v Turíně společnost na výrobu os pro 
jízdní kola a kuličkových ložisek. Krátce 
poté se spojil s  Giovannim Agnellim, 
zakladatelem skupiny Fiat. Rozhodli 
se vyrábět ložiska pro automobilový 
průmysl, ale kuličky museli dovážet. 
Jenomže výroba v  Turíně poptávce 
nestačila. V roce 1907 se proto začalo 
stavět ve Villar Perosa. Proč? Protože 
odtud pocházela rodina pana Agnelli-
ho. Podnik nebyl žádná garážová firma, 
ale vznikal rovnou jako továrna a záhy 
zaměstnával 180 lidí.

Už v roce 1909 ovšem Incerti prodal 
svoje akcie Agnellimu a  společnost 
změnila název na Officine di Villar Pe-
rosa Agnelli e C. Už si vyráběla i svoje 
kuličky. Před první světovou válkou 
měla 340 zaměstnanců a kromě ložisek 
vyráběla také další komponenty pro au-
toprůmysl. V Turíně, blíž automobilkám, 
byla založena pobočka a  díky výrobě 
ložisek se firma stala po vstupu Itálie 
do války v  roce 1915 strategicky důle-
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žitým podnikem. Začala také vyrábět 
dělostřelecké střely a v sortimentu se 
objevil samopal, který však vypadal 
spíš jako kulomet. Ačkoliv měl oficiální 
název, ujalo se pro něj právě označení 
Villar Perosa. Po první světové válce 
už se osudy společnosti neprotínají se 
zájmy našich čtenářů.

Samopal jako kulomet
Itálie vstoupila do světové války až  

23. května 1915 a  vyhlásila válku Ra-

kousko-Uhersku. Na konflikt se ovšem 
Italové pilně chystali přinejmenším 
od roku 1914 a  Abiel Bethel Revelli di 
Beaumont toho roku začal konstruovat 
dvojhlavňovou zbraň střílející dávkou 
pistolové náboje. Byl to vlastně sa-
mopal, ačkoliv od samopalů, které se 
v  arzenálech objevily až po něm, se 
výrazně liší. Do výzbroje byla zbraň 
zvaná Villar Perosa zavedena pod ofi-
ciálním názvem Pistola Mitragliatrice 
Riv. Modelo 1915.

Abiel Bethel Revelli  
di Beaumont (1864–1929) 
pocházel ze staré piemontské šlech-
tické rodiny a byla mu určena kariéra 
dělostřeleckého důstojníka. Ovšem 
u  toho neskončil. Od doby před 
první světovou válkou do dvacátých 
let byl předním italským konstruk-
térem zbraní. Šlo především o  ku-
lomety a další automatické zbraně. 
Byl mimo jiné konstruktérem pistole 
Glisenti, několika kulometů včetně 
leteckých, ale zřejmě nejznámější, 
byť určitě nikoliv nejúspěšnější zbraň 
tohoto konstruktéra byl samopal 
Villar Perosa.

Samopal Villar Perosa byla lehká zbraň. 
Pokud jste ovšem sejmuli štít, který vážil 
podle oficiálních údajů 26 kg. U této kon-
krétní zbraně navážili 27,5 kg. 


