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Při putování po českých střelnicích člověk občas narazí na zajímavé kousky. Některé se 
nevidí často, proto rád využiji možnost se s nimi prakticky seznámit. Jedním z nich byl 
britský armádní revolver Adams vzor 1872.
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Robert Adams, bratři Dea-
nové, Kerr, John Adams

Robert Adams byl ředite-
lem v londýnské firmě George 
& John Deane a 22. srpna 1851 
obdržel britský patent na nový 
design perkusního revolveru. 
Revolver měl uzavřený rám 
a funkci bicího mechanismu, 
kterou bychom dnes nazvali 
DAO. Tím se tehdy odlišoval 
od Coltových jednočinných 
zbraní. Po Světové výstavě 
roku 1851 byly Adamsovy re-
volvery zavedeny u jezdectva 
Východoindické společnosti. 
Armáda je nejdřív z  různých 
důvodů odmítala, ale byly 
pořizovány soukromě důstoj-
níky, a  tak nemálo Adams- 
-Deanů zažilo krymskou vál-
ku. Jako standardní výzbroj 
byly přijaty až po velkém po-
vstání v  Indii roku 1857 a vy-
lepšení, které provedl Rober-
tův bratranec James Kerr, 
s nímž začal Adams podnikat 
samostatně bez bratrů Deanů 
v  nové společnosti London 
Armoury Company.

Následovalo několik dalších úprav, 
Adamsy byly produkovány i v Americe 
a  zúčastnily se občanské války. Po-
slední perkusní model se vyráběl do 
roku 1866, kdy po prohře Konfederace 
(největšího zákazníka) společnost zkra-
chovala. Robert Adams zemřel jako 
šedesátiletý v  roce 1870 na následky 
nepovedené amputace nohy.

Už předtím, 20. února 1856, obdr-
žel poručík Frederick E. B. Beaumont 
(veterán krymské války) z  The Corps 
of Royal Engineers britský patent na 
rekonstrukci Adamsova perkusního 
revolveru. Šlo o přestavbu na kohouto-
vé a zároveň spoušťové napínání, tedy 
dnešní řečí SA/DA. Ještě ve spojení 
s bratry Deanovými (Deane, Adams & 
Deane) byly ve výrobním programu re-
volvery v nejrůznějších velikostech, od 
kapesních po armádní. Adamsy, resp. 
revolvery Beaumont-Adams, se brzy 
staly tak populárními, že Colt byl nucen 
zavřít svou londýnskou továrnu. Britská 
armáda je zavedla v ráži .442, následo-
vána záhy ruskou a nizozemskou.

Robertův bratr John si nechal v roce 
1867 patentovat zezadu nabíjený re-
volver na jednotné náboje, jenž byl 
přijat britskou armádou k  náhradě 
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Komory válce s viditelným osazením

Adams Mk III (model 1872) s přebíjenými náboji


