Colt Python:
Nejlepší revolver na světě

Bubínkový revolver dnes zřejmě vypadá jako starožitnost, jež nemá šanci proti moderní poloautomatické pistoli. Ve skutečnosti však stále existují kvalitní revolvery, jež nabízejí vynikající palebnou sílu a vysokou spolehlivost.

Pokud se řekne slovo „revolver“, ve většině z nás skoro automaticky zazní jako ozvěna pojmy „Colt“ a „Divoký Západ“. Neexistuje mnoho zbraní, které by byly tak silně svázány s nějakou historickou epochou a konkrétním místem, jako je tomu u Coltových revolverů. Nemělo by se ale zapomínat, že revolvery byly (a v omezeném měřítku stále jsou) též kvalitními služebními, sportovními a loveckými zbraněmi, což snad nejlépe dokládá Colt Python, opravdu výjimečně povedený dvojčinný revolver na střelivo ráže .357 Magnum.

Legendární „pětačtyřicítka“
V rozporu s rozšířeným názorem nebyl vynálezce Samuel Colt (1814–1862) tím, kdo opravdu vymyslel bubínkový revolver, ve skutečnosti pouze zdokonalil systém, který již dříve vytvořil britský vynálezce Elisha Collier. Byl to ovšem právě Samuel Colt, jehož zbraně se postaraly o obrovské rozšíření tohoto principu, ačkoli zpočátku kupodivu nebyl o revolvery takový zájem, jak by asi někdo očekával. Od konce 40. let 19. století se jim však stále více dařilo a dostávaly se do rukou vojáků, policistů a civilních osob. Navzdory rostoucí konkurenci od dalších firem (zejména Smith & Wesson) se z Coltových revolverů stal symbol toho, čemu se zpravidla říká „Divoký Západ“ a co ve skutečnosti reprezentovalo prostředí v některých státech USA zhruba od konce občanské války do přelomu století. Zajisté nejslavnější zbraní té doby byl šestiranný revolver značky Colt označovaný jako Single Action Army, Model 1873 či Peacemaker, popř. zkrátka Colt .45, což odkazovalo na ráži jeho střeliva. Byl vytvořen pro výběrové řízení, které vyhlásila americká armáda, jež potřebovala novou krátkou poboční zbraň. Do řadové výzbroje se dostal v roce 1873 a stejně jako všechny revolvery v té době patřil mezi jednočinné (odtud i název Single Action), takže po každém výstřelu bylo nutno ručně natáhnout kohout. Vývoj ale pokračoval a již roku 1877 představil Colt první dvojčinnou zbraň, ovšem popularita slavného Peacemakeru zůstávala ohromná a standardní služební zbraní US Army zůstal až do konce 90. let 19. století. Pak jej nakrátko nahradil dvojčinný Colt Model 1892, po kterém již následovala legendární poloautomatická pistole Colt M1911. Revolvery firmy Colt však určitě nevyklízely pozice snadno, hlavně u policejních útvarů se udržovaly ještě dlouhá desetiletí a někteří střelci nedají na jednočinnou „pětačtyřicítku“ dopustit ani dnes. Asi nejslavnějším uživatelem zbraně Colt .45 byl generál George Patton. V poslední době se dá dokonce hovořit o nové vlně obliby tohoto revolveru, za čímž stojí mj. fakt, že ho používá i žoldnéř Barney Ross (neboli Sylvester Stallone) v úspěšné sérii akčních filmů Postradatelní.

Přichází Python v ráži .357
Ale ačkoli ještě ve druhé světové válce hrály některé revolvery poměrně důležitou úlohu, bylo evidentní, že éra jejich dominance v roli krátkých služebních zbraní je pryč. Dřívější nectnosti polosamočinných pistolí, zvláště nižší spolehlivost, byly v převážné většině vyřešeny, zatímco revolvery nemohly z principu konkurovat větší kapacitě řadových zásobníků v pistolích. Měly možnost se udržet jedině tam, kde byla skutečně na prvním místě spolehlivost a velká palebná síla, protože většina pistolí používala méně výkonné střelivo. Revolvery tedy nacházely dobré uplatnění ponejvíce u vojenské policie a jiných bezpečnostních útvarů. Firma Colt se s tím ale nehodlala smířit, navíc chtěla reagovat na příchod nových výkonných revolverů od firem jako Smith & Wesson nebo Sturm Ruger, a proto v roce 1955 uvedla na trh zbraň Colt Python. Šlo v podstatě o zvětšenou a přepracovanou modifikaci již vyráběných zbraní Lawman a Trooper, se kterou se původně počítalo hlavně pro terčovou, sportovní či loveckou střelbu. Místo tehdy obvyklé krátké „revolverové“ ráže .38 Special se proto sáhlo k munici .357 Magnum. Vznikla tak neobyčejně výkonná zbraň, jež svou zastavovací silou předstihovala dokonce i revolvery a pistole na střelivo kalibru .45. Konstrukčně se jedná o revolver dvojčinného typu, u kterého se o napínání kohoutu standardně stará spoušť, avšak je možno střílet i v jednočinném režimu (tj. napínat jej ručně po každé ráně), což přispívá k větší přesnosti. Python se řadí mezi vzhledově dosti charakteristické zbraně, především díky perforované mířidlové liště nad hlavní. Bubínek odpovídá Coltovu standardu, obsáhne tedy šest nábojů a nabíjení probíhá při vyklopení vlevo. Největší část revolverů Python byla vyrobena s hlavněmi o délce 4 či 6 palců (102 a 153 mm), v menších počtech se dodávaly též revolvery s krátkými hlavněmi (2,5 nebo 3 palce, tzn. 64 či 76 mm) a také zvláštní lovecké zbraně Colt Python Hunter, pro něž je typická hlaveň s délkou 8 palců (203 mm) a dalekohled Leupold s dvojnásobným zvětšením. S touto špičkovou zbraní lze vést přesnou střelbu na vzdálenost přes 100 metrů.

Revolver pro arabské vůdce
Již krátce po uvedení na trh se začal množit názor (který vesměs přetrvává dodnes), že Python je nejlepší sériově vyráběný revolver světa. Snad jediné odborné námitky, které se objevily, se týkaly poměrně velké hmotnosti (což je ale i otázka vkusu) a faktu, že po dlouholetém užívání se zhoršuje přesnost (což se ale děje u téměř každé zbraně). Jako největší nedostatek se ovšem standardně uvádí vysoká cena revolveru Python, která se vždy pohybovala ve stovkách dolarů a dnes přesahuje 1000 dolarů, což je u služební zbraně zkrátka příliš mnoho. Z toho důvodu se Colt Python nikdy nemohl hromadně rozšířit. Jako základní krátká služební zbraň se dostal do výzbroje jen několika málo policejních sborů, např. v amerických státech Colorado, Georgie a Florida, ve všech byl však postupně nahrazen poloautomatickými pistolemi. Není také známo, že by se stal standardní poboční zbraní v nějaké armádě, přesto si však ve vojenské sféře našel své místo. Díky jeho velké zastavovací síle, výtečné přesnosti, odolnosti a spolehlivosti se pro něj rozhodli někteří příslušníci amerických speciálních jednotek, kteří měli možnost si vybírat osobní zbraň podle svého vkusu, takže se Pythony objevily např. ve Vietnamu. Získaly velkou oblibu též u důstojníků v armádách zemí Latinské Ameriky a nezřídka se vyskytovaly v rukou „contras“, tj. protikomunistických geril ve Střední Americe. Kromě běžných sériových variant se pochopitelně vyráběly i různě speciálně upravené a zdobené exempláře, k jejichž majitelům patřili či patří mj. vůdci arabských zemí, např. jordánský král Husajn, král Fahd a princ Chálid ze Saúdské Arábie, egyptský prezident Sadat či syrský prezident Hafíz Assad. A jako opravdu mimořádnou kuriozitu lze zmínit fakt, že milovníkem Pythonu byl i Elvis Presley. V současné době se již tento skvělý revolver nevyrábí (velkosériová produkce skončila roku 2000, ačkoliv malé série vznikaly ještě pět let poté), ale dosud si zachovává velkou popularitu. V rukou řady vojáků, policistů a soukromých sběratelů a lovců představuje zajímavou připomínku časů, kdy světu krátkých palných zbraní vládly Coltovy revolvery.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Chris Bishop: Velká encyklopedie – Moderní vojenské zbraně
A. B. Žuk: Revolvery a pistole
World.Guns.ru, Wikipedia.org

Fotografie: Colt, archiv autora

Parametry revolveru Colt Python
Kapacita bubínku: 6 nábojů
Ráže střeliva: .357 Magnum
Průměr hlavně: 9,1 mm
Délka hlavně: 102 / 153 mm
Celková délka: 240 / 291 mm
Prázdná hmotnost: 1,1 / 1,3 kg
Úsťová rychlost střely: 436 m/s
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