SBĚRATELSTVÍ

�� Originální revolver Colt Python ráže 357 Magnum,
v tomto případě ve čtyřpalcovém provedení vyrobe‑
ném z uhlíkové oceli s typickou Coltovou povrchovou
úpravou tzv. modřením („royal blue“). Nezaměnitelný
je zejména design ventilačních otvorů v horní liště nad
hlavní, které měly za úkol lépe odklánět od mušky teplý
a pro střelce rušivý vlnící se vzduch, zvlášť při rychlé
střelbě větším počtem výstřelů. Na standardním SA/DA
šestiranovém Coltu Python střelci mohli ocenit i ručně
dolaďovaný bicí a spoušťový mechanismus a obousměrně
seřiditelné sportovní hledí, stejně jako dobrou ergonomii
úchopu a spouštění nebo dlouhý nástavec pod hlavní
fungující zároveň jako závaží.
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Vzhledem ke značné časové
propasti od vzniku bezpochyby
jednoho z nejlepších dvojčinných
revolverů Python legendární
americké zbrojovky se vzpí‑
najícím se hříbětem ve znaku je
víc než zajímavé sledovat stálý
a jakoby v určitých časových
periodách se vracející zájem
o její doslova ikonickou zbraň
v účinné ráži 357 Magnum.

O
�� Kromě „royal blue“ se Pythony
od samého začátku prodávaly také
v lesklém poniklovaném provedení.
To však bylo posléze (od roku 1983)
nahrazeno celonerezovými variantami,
ať už s matně saténovým povrchem, nebo
ve vysokém lesku („Ultimate Stainless“).
„Ojeté“ originální Pythony běžného provedení
se v USA prodávají zhruba za 1000–3000 dolarů
v závislosti na stavu opotřebení. Nezdobené
zbraně odlišných variant vyrobených v malých
partiích, stejně jako „zbraně s příběhem“,
mohou stát až 10 000 dolarů nebo případně i víc.
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technické stránce Coltu Pyt‑
hon jsme naposledy obšír‑
ně psali ve Střelecké revui
č. 10/2014. Za zvláštní pojed‑
nání však stojí sběratelský
význam ikonického šestiraňáku, který
se sériově vyráběl v letech 1955–1999
a potom ještě do roku 2005 ve firemním
custom shopu.
Jestliže vyrobení prvních 99 999
Pythonů trvalo Coltʼs Manufacturing
Company v Hartfordu 15 let (1955–
1969), druhých sto tisíc (série s pís‑
menem E před výrobním číslem) do‑
kázali u Coltů vyrobit za pouhých pět
let do roku 1975 a výrobní tempo
v následujících letech ještě stoupalo

