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Colt DefenDer SerieS 90

ráže
45 Auto/9 mm 

Luger

délka hlavně
3 palce  

(cca 75 mm)

celková délka 171 mm 

hmotnost 0,68/0,71 kg

palebná kapacita 7+1/8+1

doporučená cena 1098 USD

TesT

C
olt Defender se vyrábí i dnes, 
a to ve dvou rážích: kromě 
původní pětačtyřicítky také 
na náboj 9 mm Luger. Obě 
varianty jsou postaveny na 

rámu z lehké hliníkové slitiny, duralu 
(nejnověji s moderní povrchovou 
úpravou cerakote). Lehký rám spolu 
s konstrukčním zkrácením tradiční 
pětipalcové hlavně velkých Coltů 
Government na pouhé tři palce se 
pozitivně promítá zejména v pří-
ručnosti, ale také v nižší hmotnosti 
s ohledem na celodenní nošení 
zbraně. Výrobce ji dokonce řadí 
mezi subkompakty, což je ale dost 
diskutabilní. 

Bicí a spoušťový mechanismus pis-
tole s vnějším kohoutem je tradičně 
jednočinný a ve své vylepšené formě 
pochází ze série let osmdesátých. Stej-
ně jako větší a starší sourozenci z té 
doby má Defender hned tři pojistky – 
mechanickou pojistku vzadu na rámu, 
dále vestavěnou blokaci zápalníku, 

Mezi obranné 
zbraně vhodné 
k celodennímu nošení patří 
i zmenšená a odlehčená 
verze pistole, jež 
konstrukčně přímo 
vychází z velké armádní 
pětačtyřicítky Colt 
M1911 A1. Pistole 
Colt Defender 
(obránce) Series 90, 
nejprve v tradiční 
„americké“ ráži 45 
Auto, byla poprvé uvedena 
na trh v roce 2000, stále 
ještě uprostřed turbulencí, 
které zmítaly firmou Colt po 
bankrotu z roku 1992.

nedojde k výstřelu ani při stisknutí, na-
tož náhodném „brnknutí“ o jednočin-
nou spoušť. Colt Defender je tak plně 
bezpečný v jakémkoliv režimu nošení.

Manuální pojistka Coltu Defender 
vychází z tradice Coltu 1911. Křidélko 
pojistky pouze na levé straně rámu 
pistole je v dobrém dosahu palce 
a navíc je dostatečně dlouhé, což 

Colt 
Jiří MAnDíK

Defender 
�� Obranný Colt Defender je 
vyroben s ohledem na zvýšenou 
odolnost proti vlhku. Má také 
tradiční vnitřní vytahovač, ukrytý 
před vnějšími vlivy v závěru. 

tedy vnitřní pádovou pojistku, a ko-
nečně dlaňovou pojistku umístěnou 
tradičně na hřbetu rukojeti. Bez jejího 
řádného odjištění při pevném úchopu 




