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Nové zbraně

PRO začátek trocha opakování. 
Glock 43X i Glock 48 jsou 

samonabíjecí pistole v designu označo-
vaném jako slimline, s polymerovým tě-
lem a ocelovým závěrem. Při výstřelu je 
hlaveň uzamčena do hranatého výhoz-
ního okénka a odemkne se při zákluzu 
jejím nuceným poklesem. Bezpečnostní 
systém je klasický glockovský – Safe  
Action, jistící spoušť, úderník a obsahu-
jící pádovou pojistku. Vše je při výstřelu 
odblokováno pouze stisknutím spouště. 
Prostě Glock in natura…

Jak název nového Glocku 43X napo-
vídá (a název Glock 48 nenapovídá), jde 
o  variace vesměs úspěšného modelu 
Glock 43. Ten byl určen pro jednořadý 
zásobník na náboj 9x19 (9 mm Luger) 
a  jeho šířka byla 27 mm. Glock 43X 
(a stejně tak i nový Glock 48) je o mili-
metr širší. Výška je u obou zbraní zvět-
šena na 128 mm (se zásobníkem), což je 
nárůst proti Glocku 43 o dva centimetry. 
Díky tomu citelně vzrostla kapacita na 10 
nábojů – oproti 6 nábojům u Glocku 43. 

Ruku v ruce s tím došlo samozřejmě 
ke zlepšení držení nových zbraní, což 

Na začátku letošního roku představila firma MPI CZ, která je, mimo jiné, dovoz-
cem zbraní rakouské zbrojovky Glock, její dva nové modely – Glock 43X a Glock 48. 
Na první pohled je poznáme díky „barevnému“, a nikoliv klasickému černému  
provedení. Na pohled druhý díky šířce, protože oba Glocky jsou určeny  
pro jednořadé zásobníky.

Glock 43X a Glock 48

poznáte hned při prvním uchopení. Na 
Glocku 43 máte pocit, jako by prostě 
malíček hmátnul do prázdna, a  část 
uživatelů měla pocit, že úchop není tak 
nějak plnohodnotný. U Glocku 43X a 48 
už tenhle pocit nemáte. 

Co může být pro někoho mínus, je 
to, že kvůli zvětšení šířky u Glocku 43X 
a  Glocku 48 jsou tyto zbraně uzpůso-
beny na nové zásobníky. Ty není mož-
né použít u staršího modelu Glock 43. 
Stejně tak nelze na Glock 43X a Glock 48 
použít taktické svítilny firmy Streamlight 
nebo pouzdra určená pro Glock 43. Glo-
ckaři často (a řekněme si, že oprávněně) 
vyzdvihují možnost záměny zásobníků 
a doplňků pro různé typy. U nových pis-
tolí to tedy neplatí. Nu, vždy je něco za 
něco a uvidíme, jak to komunita okolo 
rakouské zbrojovky přijme… Ale myslím, 
že proti nárůstu kapacity o čtyři náboje 
jde o malou bolístku. 

Hlaveň
Obě zbraně jsou vybaveny hlavní 

označovanou zbrojovkou Glock jako  
Glock Marksman Barrel, s pravotočivým 

hexagonálním vývrtem. Jde o kombina-
ci drážkovaného a polygonálního vývrtu, 
když je polygonál zvýrazněn drážkami. 
Celé to má přinést vyšší přesnost při za-
chování vysoké životnosti a jednoduché 
údržby. Vývrt je vpředu ukončen korun-
kou (Crowned Barrel) a  nemá zkosení 
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Porovnání velikostí – zleva Glock 43, 43X, 48

Glock 43X (nahoře) a Glock 48




