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LADĚNÍ PISTOLÍ

N
ighthawk Custom založili puš‑
kaři/pistoláři Craig Gholson, 
Mark Stone a Jeff Phillips 
v Berryville v Arkansasu. 
Uvádí se, že když firma v roce 

2003 vznikla, tihle tři pánové tehdy měli 
dohromady 75 let zkušeností s ladě‑
ním pistolí, respektive s malosériovou 
výrobou laděných zbraní. Firmu tedy 
nezaložili proto, aby si dokázali, že umějí 
vyrobit pořádnou devatenáctsetjede‑
náctku. Tím si totiž byli v roce 2004, 
když z jejich firmy vyšly první výrobky, 
poměrně jistí, protože předtím všichni 
pracovali u renomované firmy Wilson 
Combat. Wilson rovněž sídlí v Berry‑
ville, takže Nihgthawk představuje jeden 
z řady podniků bývalých zaměstnanců, 
jakých v Americe není v našem oboru 
tak úplně málo.

Motivace těchto tří mužů byla zajíma‑
vá. Už je prý nebavilo vyrábět stále jen 
laděné klony Coltů 1911, a tak se udělali 
pro sebe – a vyrábějí laděné klony Coltů 
1911, protože zákazníci je chtějí a platí za 
ně. Tohle všechno byla pravda v roce 
2011, když jsme o nich ve 3. čísle Střelec‑
ké revue uveřejnili rozsáhlý článek. Za 
poslední víc než pětiletku se ale u Night‑ 

Amerických výrobců laděných klonů pistolí Colt 1911 je poměrně 
hodně, ačkoli těch velkých jmen zas tak moc není. Mezi velká  
jména, která mnohdy udávají směr dalšího vývoje, patří značka  
Nighthawk Custom. Podnik jako společnost s ručením omezeným  
vznikl v roce 2003.
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hawk Custom mnohé změnilo. V první 
řadě vlastnická struktura podniku. Craig 
Gholson je stále uváděn jako šéf firmy 
a spolumajitel a také Mark Stone se 
v souvislosti s ní objevil na loňské Shot 
Show. O Jeffu Phillipsovi nevíme nic.

Z firmy jsou teď vidět a jsou vystaveni 
na webových stránkách obchoďáci Tim 
Lehr, Bill Bien, Joe Lehr a Chase Gott. 

Vesměs jde o příslušníky generace do 
50 let. Píšeme tu o obchoďácích, protože 
Nighthawk Custom není malá ladičská 
firma, která za rok někde v garáži vyrobí 
padesát pistolí, ale skutečný, poměrně 
velký podnik, kde musí být pořádek 
a kde se určitě živí víc lidí, než by se 
vešlo do garáže. Když firma začínala, 
tak nabízela jen dva modely GR a Talon. 
Dnes jich má 46 a počet zaměstnanců 
na plný úvazek vzrostl ze čtyř lidí na 
dnešních 65. 

V roce 2011 firma Nighthawk Custom 
vyrobila 1709 pistolí, z toho 1549 pěta‑
čtyřicítek. Sousední konkurenční firma 
Wilsons Gun Shop (značka Wilson Com‑
bat) tehdy vyrobila 2723 pistolí. Za rok 

�� Zřejmě nejstarší, ale 
dodnes nejprodávanější 

v nabídce Nighthawk 
Custom je Talon. Může být 

černý, dvoutónový nebo 
celý v barvě kovu.

�� Talon II je kratší 
a vzniká na rámu 
commander


