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repliky

C
oltovy dobře zachovalé origi
nální zbraně jsou dnes vyso
ce ceněny. Pro jejich relativ
ně malý počet a zejména vel
kou pořizovací cenu originálů 

se dnes vyrábí řada replik pro potěšení 
všech kategorií střelců, jimž učarovala 
velká a spolehlivá „železa“ vonící do
brodružstvím a černým prachem. Při 
troše snahy by se dala z replik sesta
vit sbírka téměř celé vývojové řady 
perkusních Coltů od modelu 
No. 5 Paterson až po 
1862 Police. 

pro tvrdý život 
Jiří MaNdík, foto autor a daG 

ujistí, že držíme v rukou 
opravdu Coltovu konstrukci. 

Stisknutím jemného jazýčku jed
nočinné spouště se uvolní ener
gie napnuté bicí pružiny umístěné 
ve zvonovité štíhlé rukojeti kryté 
z boků střenkami z lakovaného 
dřeva. Masivní kohout s dlouhým 
protáhlým palečníkem při dopadu 

udeří na piston a je li na něm nasa
zena zápalka, dojde k výstřelu. také 

mířidla jsou u perkusních Coltů řešena 
jednoduše v souladu s celou koncepcí  

Velký 
reVolVer 

V roce 1860 zahájila 
továrna Colt výrobu 
modernizovaného 
perkusního revolveru ráže 
44 známého jako Colt 
1860 Army. Revolver se 
po vypuknutí občanské 
války stal hlavní krátkou 
zbraní obou znepřátelených 
armád. Byl to jeden ze 
tří posledních modelů 
stvořených ještě za života 
Samuela Colta (1814–1862).

Pokud se však vrátíme v čase, mu
síme konstatovat, že úspěch perkus
ních revolverů Colt byl ve své době 
značný. Z konstrukčního hlediska byl 
určitou nevýhodou Coltova revolveru 
dělený rám, skládající se ze dvou dílů 
spojených osou revolverového válce, 
který nesnášel velká zatížení a příliš 
se nehodil pro velké ráže. avšak tyto 
vzdušné rámy Coltových revolverů, 

ačkoliv nejde o žádné „ultralighty“, 
ale o kilo a čtvrt těžký kus sestavy 
důmyslně opracovaného kovu, působí 
dodnes nenásilným, skoro až lehkým 
designem. Platí to zejména pro řadu 
revolverů od modelu 1860 
army, které jsou ve 

srovnání s hranatými předchůdci ne
uvěřitelně elegantní. 

o praktické funkčnosti této zbraně, 
kde se geniálně jednoduché součásti 
dokonale propojují v jeden uhlazený 
celek, se přesvědčíme i dnes, pokud 
vezmeme do rukou jakoukoliv kvalitně 
vyrobenou repliku Coltu 1860. Při na
tažení kohoutu ucítíme, že jednoduchý 

převodní systém spolehlivě 
uvede další komoru před osu 
hlavně. Válec, otáčející se z po

hledu střelce doprava, nás 

�� Italská replika 
Coltu 1860 od 
firmy F.lli Pietta. 
Jde o takzvanou 
jižanskou verzi 
s efektním mosazným 
rámem. 

�� Replika  
od stejné firmy 

se standardním 
ocelovým rámem




