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Colt Delta Elite

Colt Delta Elite je pistole, kterou zná skoro každý, ale málokdo osobně. Teď je ještě zajímavější o skutečnost, že její slavný výrobce je dnes v majetku holdingu Colt CZ Group.
Díky našemu vstřícnému čtenáři jsme dostali možnost důkladně vyzkoušet úplně novou Deltu z aktuální produkce.

O

náboji 10 mm Auto, který pochází
už z roku 1983, se teď hovoří
v souvislosti s renesancí jeho
obliby, tedy především v USA. Přitom
to z počátku neměl vůbec jednoduché.
Přestože v odborném tisku se věhlasní
autoři rozplývali nad jeho výbornými
vlastnostmi, prodeje vázly. Ani uvedení
první Coltovy Delta Elite v roce 1987
(jako druhé komerčně vyráběné zbraně
této ráže – první byl Bren Ten) nepřineslo
nějaký zvláštní nárůst obliby zákazníků
a značce Colt hospodářsky moc nepomohlo.
Pistole Delta Elite se pak ve výrobním
programu Coltʼs Manufacturing Co. několikrát objevily a zase zmizely. Teprve
nyní už výroba trvá několik let, což koresponduje s rostoucím zájmem zákazníků
o tuto ráži. Colty Delta Elite jsou aktivně
nabízeny i v České republice, stejně jako
náboje od několika výrobců. Zbraně
v zásadě existují ve dvou variantách,
s lištou picatinny, nebo bez ní. Pistole,
o jejímž testu zde píšeme, ji nemá. Je to
čistá klasika.
Delta Elite je konstruována na bázi
Coltu 1911 80ʼ Series; souhrnem provedení
a vybavení této výchozí zbrani víceméně
odpovídá: malé (nezvětšené) výhozné

Colt Delta Elite se vyrábí pouze v ráži 10 mm Auto

okénko, vnitřní vytahovač, blokace úderníku… Charakteristická je pro ni dlouhá
spoušť a rovný main spring housing (domeček bicí pružiny) v zadní části rukojeti.
Nad rukojetí je výrazně prodloužený bobří ocas, do jehož vybrání částečně zapadá
natažený kohout s kulatým odlehčeným
palečníkem. Hledí typu Novak je na
příčné rybině, muška s obdélníkovým
profilem rovněž. Mířidla jsou zvýrazněna
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třemi bílými tečkami. Bushing (objímka
hlavně) je v závěru poměrně natěsno, tak
jak to má být, kryt vratné pružiny je opatřen vpředu zdrsněním podle vojenského
vzoru. Hledí je zajištěno imbusovým
šroubem proti rybině v závěru, po jeho
demontáži je možné vyjmout blokaci
úderníku.
Povrchová úprava je v barvě nerezové
oceli, matný satén s vyleštěnými boky.
Výrobce nyní nabízí ještě kombinaci
černého závěru a světlého rámu. Popisy
na závěru jsou provedeny laserem bez
velké snahy to zakrýt, takže dělají trochu
humpolácký dojem. Ten ještě podtrhují
početné zkušební značky na hlavních
částech zbraně, provedené dost ošklivě,
a zavádějící nápis na pravé straně závěru
COLT GOVERNMENT MODEL. U pistole
byly ponechány ostré hrany především
na závěru, což rovněž nevybočuje ze základního provedení Coltů M1911. Pojistka
a záchyt závěru jsou v původní neprodloužené verzi a pouze levostranné.
Po první prohlídce a seznámení s Deltou Elite každého asi napadne, že drží
v ruce celkem obyčejnou M1911. Vůle
závěru proti rámu je mírná, řekl bych
taková akorát. Řízení poklesu hlavně
a uzamčení hlavně v drážkách závěru
jsou ale velmi těsné, ačkoliv ozuby ne-

