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�� Typický Colt 1911 A1 ze soudobé výroby 
odpovídající kategorii Traditional

V
zhledem k tomu, že kovboj-
ská akční střelba vychází 
z období Divokého západu, 
bude většina čtenářů pova-
žovat samonabíjecí pisto-

le za anachronismus. Pokud bereme 
období Divokého západu podle ame-
rických klasiků, musíme končit rokem 
1890, maximálně rokem 1900. Ale 
poměry v řídce osídlených oblastech 
Spojených států, zvlášť na jihu podél 
hranice s Mexikem, připomínaly Di-
voký západ ještě dlouho po začátku 
dvacátého století, podle některých 
historiků až do roku 1930. Státní 
správa a zákon vládly jenom ve 
větších městech a na zbytku území 
stále platil zákon pistole a pěsti. 

Z toho vycházeli zakladatelé nové 
sportovní disciplíny. Název si vybrali 

podle netradičního westernového filmu 
Wild Bunch z roku 1969. Příběh bandy 
desperádů se odehrává na mexicko-
-americkém pomezí v roce 1913. Při 
jedné akci přepadnou vlak s nákladem 
zbraní pro federální armádu. Tak získají 

nejžhavější novinky tehdejší výzbrojní 
techniky, pistole Colt 1911 a dokonce 
i kulomety. Ve filmu potom účinkují sa-
monabíjecí pistole vedle klasických šes-
tiraňáků Colt SAA a v závěrečné scéně 
boje s přesilou likviduje útočníky vodou 
chlazený kulomet Browning. Film ani to-
lik nepřehání. Je doloženo, že například 
ve výzbroji texaských rangerů se pistole 
Colt 1911 objevily hned v roce 1914, kdy 
byly první dodávky uvolněny pro civilní 
trh. Na mexické hranici se v té době 

Wild Bunch by se dalo  
přeložit jako divoká banda.  
Je to varianta kovbojské  
akční střelby, kde jsou 

Traditional – samonabíjecí pistole 
Colt 1911, výhradně v ráži 45 Auto, 
vojenského typu (Colt 1911 nebo 1911 
A1) bez moderních úprav, s hlavní délky 
5 palců (127 mm, Government), bez 
kompenzátoru. Uložení hlavně musí mít 
klasické provedení s objímkou. Kohout 
musí mít ostruhu, odlehčené kohou-
ty nejsou dovoleny. Dlaňová pojistka 
musí být vojenského typu, bez bobřího 
ocasu nebo výstupku do dlaně. Ruční 
pojistka, záchyt závěru a záchyt zásob-
níku musí mít klasické hmatníky, bez 
prodloužení nebo rozšíření. Úchopové 
drážky mohou být jenom na zadní části 
závěru, není povoleno prodloužené vo-
dítko vratné pružiny. Zvětšené výhozní 
okénko je povoleno, jenom když je 
tak upraveno výrobcem, dodatečné 
zvětšování není přípustné. Mířidla 
musí být pevná, bez zvýraznění. 
Zásobníky jsou přípustné jednořadé, 

s maximální kapacitou osm nábojů, 
s hladkým dnem bez nástavců. Šachta 

zásobníku může mít sražené hrany, ná-
stavce (trychtýře) pro rychlé navedení 
zásobníku nejsou povoleny. Zdrsnění 
úchopových ploch je povoleno na střen - 
kách a hřbetu rukojeti, nesmí být na 
přední straně rukojeti a na lučíku. Střen-
ky mohou být ze dřeva, jiných přírod-
ních materiálů nebo z tvrdého plastu, 
bez opěrek pro prsty a palec. Spoušť 
musí mít klasické provedení (dlouhá 
typu 1911 nebo krátká typu 1911 A1), 
bez odlehčení. Ladění spoušťového a bi-
cího mechanismu je povoleno. Zbraně 
z nové výroby mohou být z nerezavějící 
oceli, včetně mířidel.

Wild Bunch
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disciplína  
akční střelby

klasické revolvery nahrazeny 
pistolemi Colt 1911. Nová 
disciplína si získala první 
stoupence také u nás, pod 
křídly Asociace westernové 
střelby, a samonabíjecí Colty 
jsme mohli potkat už i na 
mistrovství ČR.

vyskytovaly i další samonabíjecí pistole, 
starší modely Colt 1903 a 1905, německé 
pistole Parabellum a Mausery 1896.

Wild Bunch vychází z pravidel kov-
bojské akční střelby. Hlavní rozdíl je 
v použité krátké zbrani, místo revol-
verů se střílí z pistolí Colt 1911 a jejich 
klonů. Vzhledem k rozšíření různých 
úprav klasických Coltů 1911 byly za-
vedeny dvě kategorie:

Ve filmu Wild Bunch 
účinkují pistole Colt 
1911 vedle klasických 
šestiraňáků Colt SAA.

�� Varianta Coltu Government použitelná v kate-
gorii Modern: je přípustná i oboustranná pojistka
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