moderní zbraně

Úplný název firmy je Cabot Gun
Company, LLC. Zbraně vyrábí ve městě
Cabot v americkém státě Pennsylvania
ve vzdálenosti 35 km od srdce amerického
ocelářství Pittsburgu. Patří k výrobcům
laděných pistolí, pro které se v Americe používá
pojem pistolsmith. Nejde o podnik s tradicí – vypadá to, že
firma Cabot Guns poprvé představila své zbraně veřejnosti
v dubnu 2011 na jedné z akcí americké National Rifle Association
v Pittsburgu. První pistole přišly na trh 1. července 2011. Krátká
tradice ovšem neznamená, že by nebyly kvalitní.

Cabot Guns
jav

Na pevných základech
Značka Cabot Guns nevznikla na
zelené louce, z touhy několika ka
marádů vyrábět zbraně; jedná se
o odnož úspěšné firmy Penn United
Technologies Inc. To je společnost,
která se dlouhodobě zabývá přesným
zpracováním kovů pro dlouhou řadu
lidských činností od těžby ropy přes
zdravotnictví a obranný průmysl až po
průmysl elektrotechnický. Tohle není
garážová firma, ale podnik, který ví, co

stranu je jasné, že nějaké zkušenosti,
alespoň se subdodávkami pro zbrojní
průmysl, Penn docela určitě má. Zbra
ně se značkou Cabot Guns každopádně
vznikají na obráběcích centrech Penn
United Technologies.
Jak společnost, v jejímž čele stojí
ve funkci prezidenta Robert Bianchin,
ve svých materiálech zdůrazňuje, její
výrobky nejsou jen „made in Ame
rica“. Tento pojem se používá pro
řadu výrobků, jejichž součástky vznikly

mimo USA a zde byly jen smontovány.
Pánové z Cabot Guns prohlašují, že
jejich zbraně byly do poslední sou
částky vyrobeny v Americe, v Americe
byly také smontovány a dokončeny.
Také použitá ocel prý byla vyrobena
v Americe – v Pittsburgu by se tomu
asi ještě dalo věřit.
Řada ladičských a puškařských firem
si dnes zakládá na skutečnosti, že jejich
zbraně jsou ručně laděné. Pokládá se
to za samozřejmost. Firma Cabot Guns

Firma Cabot Guns si
považuje skutečnosti,
že její výrobky prakticky
nejsou ručně dolaďované
– prostě to není nutné.
chce. V oboru se pohybuje asi 40 let.
Doplnění sortimentu o zbraně pro
ni zřejmě znamená jednak rozšíření
vlastního portfolia výrobků, vytížení
kapacit a asi také trochu možnost pro
majitele splnit si klukovský sen a vyrá
bět zbraně. Takových nadšenců mezi
námi je hodně a díky nim je v našem
oboru stále něco nového. Na druhou
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�� Stánek firmy Cabot Guns na letošním
veletrhu IWA nebyl nijak bombastický,
ale na zajímavosti mu to neubralo

�� Vpravo Rob Bianchin,
prezident firmy Cabot
Guns, vlevo její mluvčí
a reprezentant Brian
„Gunny“ Zins

si naopak považuje skutečnosti, že její
výrobky prakticky ručně dolaďované
nejsou, protože kvalita a přesnost je
jich výroby u Penn Technologies je
taková, že to prostě není nutné. Sou
částky jsou údajně obráběny s přes
ností na tisícinu anglického palce, což
stačí k tomu, aby kvalita zpracování
dosahovala stupně „National Match
Grade“.
Na jaře 2011 společnost Cabot Guns
přišla na trh se čtyřmi modely pistolí.
Žádný div, že američtí pistoláři vsadili
na osvědčený Colt 1911, respektive na
jeho klony. Prvních 45 pistolí, které si
zákazníci objednali hned po vstupu
firmy na trh, bylo dokončeno a při
praveno k odebrání 22. července 2011.
Pro rok 2012 bylo stanoveno, že firma

Hned po svém vzniku se společnost
začala snažit, aby pronikla do pově
domí potenciálních zákazníků. Kromě
účasti na tradičních gun show v regio
nu se tak děje mimo jiné prostřednic
tvím regionálních politiků, kteří jsou
zváni k návštěvě. Samozřejmě chodí
jen ti, co jsou ochotni se nechat vy
fotografovat se zbraněmi. S těmi má
zřejmě firma Penn United Technolo
gies dobré vztahy, protože její vedení
klade důraz na tradiční americké hod
noty, k nimž patří náboženství a Dru
hý dodatek ústavy. O skutečnosti, že
Cabot Guns jsou řízeny profesionálně,
svědčí i to, že firma více nebo méně
pravidelně vydává tiskové zprávy
o svých větších či menších úspěších.
Prostě chce být vidět.

Ostatně tváří firmy se stal známý
střelec. Přibližně od října 2011 ji před
stavuje jako mluvčí Brian „Gunny“ Zins.
To je pán s vynikající reputací, který se
celý život zabývá zbraněmi a výcvikem
střelby u amerického námořnictva. Pilně
pracuje také v NRA a je desetinásobným
šampionem této organizace ve střelbě
z pistole. Zins je prostě člověk, který má
autoritu, a když řekne, že je něco dobré,
je důvod mu věřit.

Sortiment
Nabídku firmy Cabot Guns samo
zřejmě tvoří americká klasika, tedy
laděné pistole – variace na Colt 1911.
Není vyloučeno, že trvalý hlad po
devatenáctsetjedenáctkách mohl vést
i ke vstupu firmy na trh právě v ju
bilejním roce 2011. Všechny zbraně
mají pětipalcové hlavně a ráži 45 Auto.
Jiné ráže prozatím v nabídce nejsou.
Nabídku představuje sedm modelů,
přičemž dva z nich jsou jen luxusnější
variantou modelu předchozího; když
si tyto dvě zbraně odmyslíme, Cabot
Guns nabízejí pět modelů devatenáct
setjedenáctek.
Vlajková loď firmy je Jones 1911. Pis
tole dostala jméno po Carlu Jonesovi,
který byl zakladatelem a jednou z vůd
čích osobností Penn United Technolo
gies. Firmu zřejmě doslova vydupal ze
země a byl to velice zbožný člověk. Ve
skutečně zbožných křesťanských ame
rických rodinách se náboženství a zbra
ně rozhodně nevylučují. Právě naopak.
Carl Jones vyznával vedle Ježíše Krista
také pro nás podstatný Druhý dodatek
americké ústavy a vydatně podporoval
organizaci NRA, která mimo jiné

�� Range Master

vyrobí maximálně 200
zbraní; alespoň proza
tím tedy nelze hovořit
o nějaké hromadné výro
bě. Jak tomu ale rozumíme, společ
nost Cabot Guns se ani v budoucnosti
nehodlá tlačit na běžný trh přeplněný
tuctovým zbožím. Nabízí a hodlá na
bízet zbraně po fajnšmekry.

�� Jones 1911
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hájí právo občanů držet zbraně. Že pan
Jones byl také americký vlastenec,
nemusíme zřejmě ani dodávat.
Jones 1911 je devatenáctsetjede
náctka v plné velikosti Government.
Typové označení Jones 1911 je na zá
věru a nepřehlédnete je. Na těle zbraně
je z pravé strany označení firmy Penn
United Technologies. Toto značení
se vyskytuje také na všech dalších
výrobcích, prodávaných firmou Cabot
Guns. Je zřejmé, že skutečný výrobce
nechce stát tak zcela v pozadí. Výraz
nější označení firmy Cabot Guns je

spolu s nápisem „Made in USA“
na levé straně pistole.
Další prvek, který Jonese 1911
odlišuje od konkurence, je způsob
zdrsnění úchopových ploch na závěru.
Nejsou to klasické drážky, které dobře
známe z většiny pistolí, ale jde o ob
délníkové plochy, po jejichž obvodu je
velké množství vystupujících jehlánků,
které zajišťují bezpečný úchop při napí
nání mechanismu. Podobně zdrsněné
jsou také úchopové plochy rukojeti
vpředu i vzadu. Střenky jsou vyro
beny z nám již známého vzácného
amerického dřeva nazývaného Sonora
Desert Ironwood. Spoušť z hliníku je
odlehčena třemi kruhovými otvory
a odlehčený je také kohout. Úderník je

�� GI Classic

�� National
Standard

podle údajů výrobce titanový, částečně
stavitelné hledí vychází z koncepce
Novak a muška je stavitelná posunem
na příčné rybině a samozřejmě i výmě
nou. Odpor spouště činí jen 16,5 libry,
tedy málo přes 7 N. Na povrchu mod

�� CGI Classic
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řená zbraň nemá dnes tak módní lištu
pro příslušenství.
Zbraň je vybavena také zámečkem
proti zneužití, ale jelikož jsme na vele
trhu IWA v Norimberku měli v rukou
jiné modely, nevíme, kde se tato rela
tivní zbytečnost na pistoli vyskytuje.
K Jonesově pistoli patří ještě dřevěná
kazeta na míru, kterou pro Penn United
Technologies, respektive pro Cabot
Guns, vyrobila firma H. Gerstner &
Sons. Zbraň i s kazetou stojí 5450 do
larů, což v amerických poměrech roz
hodně není málo.
Druhá z nabízených devatenáctset
jedenáctek je Range Master 1911. Její
vzhled je už na první pohled jaksi agre
sivnější než v případě Jonese 1911,
ačkoliv rozměry jsou v zásadě stejné.
Tento dojem umocňuje pryžový návlek
černé barvy od firmy Pachmayr, který
je už z výroby nasazen na rukojeti.
Má tři vybrání pro prsty a rukojeť tak
vypadá velmi mohutně. Výrobce tuto
zbraň nabízí pro dynamické sportovní
disciplíny. Rozměry, hmotnost zbra
ně i parametry hlavně jsou shodné
s předchozím modelem a neliší se ani
povrchová úprava. Rozhodně pěkná
pistole se prodává za 4950 dolarů.
Pokud někdo chce vyladěný Govern
ment, který se ale snaží co nejvíc vypa
dat jako standardní armádní zbraň ze
světových válek, z války korejské nebo
války ve Vietnamu, ale přitom nabízí

poznáte podle střenek z mamutoviny.
Nápis National Standard je stejný
jako na méně drahé verzi. Zpracování
této zbraně je ovšem věnována větší
péče; do hry zde při dolaďování kromě
strojů vstupují také lidé, kteří údajně

�� National
Standard
Deluxe

�� South Paw

vynikající uživatelské parametry, ply
noucí z použití moderních technolo
gií, měl by u Cabot Guns sáhnout
po modelu GI Classic. Sama spo
lečnost Cabot Guns se skromností
sobě vlastní o této pistoli tvrdí, že
je to nejlepší replika historického ori
ginálu na trhu. Berme takové tvrzení
s jistou rezervou, ale špatná pistole to
jistě není. Spoušť je nastavena jako
u předchozích modelů a také hlaveň
má stejně vynikající parametry.
Vnější povrch je samozřejmě fos
fátovaný a celkově strohý, skutečně
tradiční vzhled je podporován po
užitím „původních“ mířidel a střenek.
Ani u této klasiky si ovšem výrobce
neodpustil vylepšení zbraně zámeč
kem proti dětem. Označení provedené
výrobcem je moderní, nesnaží se ani
připomínat značení původních armád
ních pistolí. Jistě zajímavá zbraň stojí
4750 dolarů. Přiznejme si, že taková
cena za standardně, a tudíž nenápadně
vyhlížející, byť technicky „naládovaný“
Government se zdá docela vysoká.
Ale uvidíme, jak se nápad v provedení
a ceně Cabot Custom prosadí.
Jakýmsi upgradem předchozího mo
delu je pistole CGI Classic. Má tvary
Governmentu, ale její povrch je leskle
černěný, má odlehčenou hliníkovou
spoušť a zejména luxusní střenky od
firmy Wicked Grips. Vznikla tak zajíma
vá pistole, která je o pouhé dvě stovky
dolarů dražší než model GI Classic.
Pistole National Standard je moderní
devatenáctsetjedenáctka s odlehčeným
kohoutem, odlehčenou ocelovou spouš
tí se třemi vyjiskřenými otvory v podobě
hvězd (obchodní název Tristar), hledím

Novak a hlad
kými střenkami
z krásného dřeva.
Úchopové plošky
na závěru jsou pou
ze vzadu a střídají
se zde široké a úzké
drážky. Úchopové
plochy rukojeti jsou opět zepředu i zeza
du zdrsněné drobnými jehlánky. Kromě
provedení s dřevěnými střenkami výrob
ce nabízí také pistoli s jednou střenkou
z průhledného plastu, která umožňuje
kontrolu počtu nábojů v zásobníku.
Také National Standard má svoji
luxusnější verzi. Jmenuje se National
Standard Deluxe a na první pohled ji

zajišťují mimo jiné nanesení speciál
ní ochranné vrstvy o tloušťce pouhé
dva mikrometry na vnější povrch. Tato
lahůdka stojí 7450 dolarů.
Záhy po svém založení přišli u Cabot
Guns také s devatenáctsetjedenáctkou
pro sice menšinovou, ale obchodně
dozajista významnou skupinu střelců
-leváků. Tato zbraň nese pojmenová
ní South Paw a v sortimentu firmy
ji snadno poznáte podle atypického
hledí Harrison. Jinak jsou zde použity
osvědčené prvky z předchozích mo
delů a střenky jsou světlé, dřevěné.
Zbraň stojí 5250 dolarů.
Nabídka firmy je tudíž prozatím vel
mi konzervativní, omezená na klasiku.
O kvalitě zbraní, které jsme mohli vidět
jen na norimberském veletrhu, nepo
chybujeme. O úspěchu či neúspěchu
celého projektu však rozhodnou
američtí střelci.
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