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Remington 1911 R1
Model 1911 R1 je moderní pistole, která se snaží vypadat pokud
možno jako původní Colt 1911. Ta zbraň se evidentně povedla
a má řadu následovníků.

Protože před rokem 2011 nebo alespoň v tom roce začali
v Americe mnozí velcí výrobci vyrábět klony Coltu 1911, není
divu, že v květnu 2010, takříkajíc v předvečer velkého výročí,
přišel Remington, podobně jako řada dalších amerických
firem, se svojí devatenáctsetjedenáctkou Remington 1911 R1.
zrušit, protože Colt si své hájemství stále
žárlivě střežil...
Nová devatenáctsetjedenáctka Remington tak v roce 2010 představovala
začátek návratu této firmy na pole samonabíjecích pistolí. Vrátila se tím, co v minulosti dělala, ale ze zaměstnanců to už
nejspíš nikdo nepamatoval, a z čeho se
za předcházející léta stala ikona, na niž
navíc už neplatily žádné patenty nebo
jiná omezení ze strany firmy Colt.

INZERCE

R

emington na toto pole možná
vstoupil s mnohem šířeji založeným, v zásadě s dalekosáhlým
úmyslem. Nebo se ten úmysl
dostavil s úspěchem jeho prvních devatenáctsetjedenáctek. V každém případě
Remington koupil v roce 2012 zajímavou, ale v problémech se potácející
„devatenáctsetjedenáctkovou“ firmu
Para USA, čímž získal široký sortiment
klonů těchto pistolí. Firma Remington se
v minulosti samonabíjecím pistolím příliš
nevěnovala. Jediný pokus o sériovou
výrobu před devatenáctsetjedenáctkou
představuje pistole model 51, založená
na patentech Johanna D. Pedersena.
Po první světové válce se prodalo pár
desítek tisíc kusů. Výroba skončila už
roku 1927. Asi se nevyplatila a firma se
vrátila ke svým dlouhým zbraním.
K pistolím se ale obrátila v obou světových válkách. Remington se tak hned
dvakrát zapojil do výroby pistolí Colt 1911
pro americkou armádu, protože samotná
firma Colt nestíhala. První zakázka na
půl milionu pistolí Colt 1911 přišla v roce

1917. První pistole dodal Remington vojákům v srpnu 1918. To bylo dost pozdě,
takže firma do skončení války, kdy byla
armádní objednávka zrušena, dodala
pouhých 21 677 pistolí. Dnes to jsou
sběratelské exempláře. Podobná situace nastala za druhé světové války, kdy
firma Remington Rand dodala armádě
impozantních 900 000 pistolí M1911 A1.
Po válce a stornování vojenských objednávek ovšem musela výrobu okamžitě
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