Nové zbraně

Coonan
je zpátky
jav

�� Dan Coonan
je tvář firmy.
Ostatně jeho
jméno lidi stále
oslovuje.

Coonan a jeho podniky
Dan Coonan (nar. 1953) zkonstruoval
pistoli na základě studentské sázky;
chtěl prokázat, že samonabíjecí pistole
na revolverové náboje 357 Magnum
s okrajem dna může střílet stejně
spolehlivě jako zbraň na náboje pro
pistoli. První jednočinné pistole Coo
nan model A, sériově vyráběné v jeho
nově založené firmě Coonan Arms Inc.,
se objevily na trhu v roce 1985 a po
užívaly uzamykací systém s výkyvnou
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�� Základní model
pistole Coonan
je dnes nerezový
s dřevěnými nebo
polymerovými
střenkami a logem
firmy

hlavní. O dva roky později přišel na trh
model B a následovaly další varianty.
Coonanovo podnikání v oboru zbra
ní ovšem nedopadlo nijak skvěle. Vý
voj pistole Coonan pohltil spoustu
peněz a přestože se o jeho zbrani psalo
po celém světě (dokonce i ve Střelecké
revui číslo 7/1985), prodeje zůstávaly
za očekáváním. Pistole Coonan se

Jméno Dan Coonan je mezi
milovníky zbraní populární.
Je stále považován za otce
první samonabíjecí pistole
ve výkonné revolverové ráži
357 Magnum, která se objevila
na veřejnosti někdy před
polovinou 80. let. On sám
na ní pracoval údajně od
roku 1975 a šlo mu to dost
pomalu. Coonan se stal velmi
populárním, protože svoji
zbraň v ráži 357 Magnum
zkonstruoval na bázi Coltu
1911. Obchodně úspěšnější
ale nakonec byla skupina jeho
bývalých spolupracovníků,
kteří zkonstruovali pistoli
Desert Eagle nejen
na náboje 357 Magnum,
ale i 44 Magnum nebo
50 Action Express.
neuchytily u policie a zbraň nijak
zvlášť neocenili ani lovci a příznivci
velké rány, kteří posléze upřednost
nili pistole Desert Eagle a revolvery
v ráži 454 Casull nebo na jiné výkonné
náboje.
Už v roce 1985 Dan Coonan prodal
svoji firmu Coonan Arms Billu Daviso
vi, ale podle některých pramenů v ní
zůstal jako viceprezident (on sám tvr
dí, že firmu Coonan opustil už v roce
1985). 25. 7. 1994 soud vyhlásil na
Coonan Arms bankrot. V listopadu
1994 byla Coonan Arms začleněna do

