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Dan Wesson
Guardian

Dan Wesson
Guardian 9 mm
Bobtail Commander

V leto‰ním 5. ãísle Stfielecké
revue jsme ãlánkem z pera
(tedy spí‰ z poãítaãe)
amerického autora Jamese
Tarra pfiedstavili pistoli Dan Wesson Valor
Stainless Steel Commander Bobtail – zkrácenû V-Bob.
Tvarovou úpravu rukojeti „bobtail“ najdeme také
u velmi podobného modelu Dan Wesson Guardian
z aktuální firemní nabídky.
irma Dan Wesson zaloÏila svou slávu na v˘konn˘ch revolverech s v˘mûnn˘m systémem hlavní, pro svou
pfiesnost a dal‰í vlastnosti velmi vhodn˘ch
mimo jiné i pro terãovou stfielbu. UÏ
v roce 2000 se v‰ak u Dan Wesson zaãalo pracovat na v˘voji modelové fiady pistolí
na bázi Coltu 1911 s cílem vytvofiit zbranû
podobn˘ch vlastností, jaké mûly revolvery Dan Wesson, tedy s maximální spolehlivostí a pfiesností stfielby. Tûchto vlastností mûly i pistole dosahovat bez dal‰ích úprav, tedy ve stavu, jak je
po zakoupení vyjmete z krabice. ZároveÀ mûly b˘t vybaveny nejmodernûj‰ími prvky, které patfií
k pistoli pro 21. století.
Proto dnes na pistolích
Dan Wesson najdeme ladiãské prvky od vûhlasn˘ch americk˘ch specialistÛ, firem Ed Brown,
EGW, CMC, Grieder Precision a dal‰ích.
Deklarovan˘ch cílÛ
bylo dosaÏeno. Pistole
Dan Wesson si zakrátko vydobyly v˘bornou povûst co do
kvality, ‰piãkového
zpracování a pfies-
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nosti pfii zachování pfiijateln˘ch cen. V˘voj a dal‰í zdokonalování pistolí v‰ak samozfiejmû stále pokraãuje. Od roku 2005
se tak dûje pod patronátem âeské zbrojovky Uhersk˘ Brod, která je od té doby
prostfiednictvím CZ-USA majitelem spoleãnosti Dan Wesson s v˘robním závodem
v Norwichi (NY).
Pistole Dan Wesson jsou tedy moderní nerezové klony legendárního Coltu
M1911, konkrétnû jeho modernizované varianty M1911 A1 Series 70. Mají závûr
uzamãen˘ klasick˘m systémem
Browning se dvûma uzamykacími ozuby na hfibetu
hlavnû pfied nábojovou
komorou; v˘kyv hlavnû
bûhem jejího krátkého zpûtného pohybu je
fiízen fietízkov˘m ãlánkem, uchycen˘m ãepem v kulise pod nábojovou komorou. Bicí
a spou‰Èov˘ mechanismus je jednoãinn˘
(SA), s vnûj‰ím kohoutem. V nabídce jsou
jenom modely s jednofiad˘m zásobníkem, pfiestoÏe zámofiská dcera âeské zbrojovky Uhersk˘ Brod uÏ le-

tos pfiedstavila i velkokapacitní pistole DW
se zásobníkem dvojfiad˘m.
Aktuální nabídku firmy Dan Wesson tvofií pfiedev‰ím modely RZ-45 Heritage a Valor v plné velikosti Governmentu, s pûtipalcovou hlavní a zásobníkem na osm nábojÛ 45 Auto. Plnou velikost má také
Pointman Nine, coÏ je v souladu s názvem
pistole na náboje 9 mm Luger, jichÏ se vejde do zásobníku devût. Ve velikosti commander jsou v nabídce dva jiÏ zmiÀované
modely, tedy V-Bob a Guardian, oba
s hlavní délky 4,3 palce a s celkovou v˘‰kou odpovídající plné velikosti (5,5“). Model CCO (Concealed Carry Officer) je také
pûtaãtyfiicítka; její hlaveÀ je dlouhá 4,3“,
av‰ak rukojeÈ má zkrácenou, takÏe mûfií na
v˘‰ku jen pût palcÛ a do zásobníku se vejde o jeden náboj ménû, tedy sedm. Ceny
pistolí Dan Wesson na americkém trhu se
pohybují od 1275 dolarÛ (RZ-45 Heritage)
po 2040 USD (V-Bob).
Pistole Dan Wesson pochopitelnû prodává také âeská zbrojovka Uhersk˘ Brod,
v souãasnosti ov‰em v o nûco chud‰ím
sortimentu. V internetovém katalogu
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