
„V‰echny zbranûDanWesson jsou
vyrobeny veSpojen˘chStátech,
od základních ãástí aÏ po pruÏi-

ny,“ potvrdil Morton. Vyrábûjí se v továr-
nû Dan Wesson v Norwichi ve státû New
York a nemám Ïádné pochybnosti o pfií-
nosu této skuteãnosti ke stálé kvalitû, kte-
rou u pistolí typu 1911 od firmyDanWes-
son v posledních letech vídáme. V˘chod-
ní pobfieÏí je plné zruãn˘ch mechanikÛ.
Udivilomne jen umístûní v˘robního zá-

vodu v New Yorku. Pfiijedete-li do mûs-
ta z kteréhokoli smûru,
první míle je plná zna-
ãek, co v‰echno podle
zákona musíte: mít za-
pnuté pásy, rozsvítit
svûtla pfii zapnut˘ch stû-
raãích, omluvit se pasa-
ÏérÛm, pokud nefiídíte
ekologické auto. Se-
znam kaÏd˘m rokem
roste. Pfii této politice

je s podivem, Ïe stát New York vÛbec do-
voluje v˘robu zbraní na svém území, ale
pfiedpokládám, Ïe je prostû ochoten
pfiimhoufiit oko nad spoleãností, která je
stále schopna platit danû.
V˘robky Dan Wesson bych nazval

„polozakázkové 1911“. Oni ten pojem ne-
pouÏívají, ale já ano. Polozakázkov˘ zna-
mená, Ïe se v kvalitû a provedení témûfi
vyrovná zakázkov˘m, ale je k mání za
cenu niÏ‰í neÏ skuteãné zbranû na za-
kázku. Ano, mnohé zbranû Dan Wesson

jsou draÏ‰í neÏ od jin˘ch v˘robcÛ, ale
cena odpovídá kvalitû.
I kdyÏ kaÏdá 1911 od tohoto v˘robce

tûÏí z nízk˘ch tolerancí, které umoÏÀuje
obrábûní rámÛ a závûrÛ na poãítaãem fií-
zen˘ch strojích, není to jen pfiesnost, co
tyto pistole kvalifikuje jako polozakázkové,
ale celkové provedení.
KaÏdá zbraÀ znaãky Dan Wesson, kte-

rou jsem v poslední dobû mûl v ruce,
mûla ty správné vlastnosti a DanWesson
Valor Stainless Steel Commander Bob-

tail není v˘jimkou. Je to zatra-
cenû dlouhé jméno, ale u Dan
Wesson mu na‰tûstí dali pfie-
zdívku – V-Bob.
Pro mnoho fandÛ devate-

náctsetjedenáctek je Colt Light-
weight Commander ultimativní
mutace pro kaÏdodenní no‰ení,
ale mnû se rámy z lehk˘ch sli-
tin u klonÛ M1911 nikdy nelíbi-
ly, zejména ne u ráÏe 45 ACP.
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Na nedávné výstavě
jsem zhlédl mnoho nových
produktů, mimo jiné
i několik kulovnic a brokovnic
z České zbrojovky a nějaké nové pistole typu
1911 od firmy Dan Wesson. CZ-USA je partnerem
CZUB z České republiky, takže se mnoho jejích
dlouhých zbraní vyrábí za mořem. Na této výstavě
se jeden z editorů časopisu Guns & Ammo zeptal,
kde se vyrábějí pistole Dan Wesson. V Brazílii,
nebo v Chorvatsku? „V New Yorku,“ odpověděl
k jeho překvapení Jason Morton z CZ-USA.
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