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Zhruba před čtyřmi roky uvedla rakouská zbrojovka 
Glock nový subkompaktní model 43 ráže 9 mm Luger. 
Měl jsem příležitost jej dokonale vyzkoušet během jed-
noho kvartálu opakovanou střelbou v podstatě od nové 
zbraně a porovnat s jeho větším nebo spíš tlustším 
bratrem, dvojřadým Glockem 26 ve stejné ráži.

Glock 43 
Text a foto Marek BAKO

i  v  létě, nebo mít co nejlehčí záložní 
zbraň, pro toho může být G26 pořád 
moc objemná a těžká pistole. 

Glock vyslyšel volání po tenké pis-
toli s  modely 42 a  43. Glock 42 ráže  
9 mm Browning krátký je ryze obran-
ná pistole. Zpětný ráz výstřelu tímto 
nábojem je velmi mírný a  G42 se tak 
stává preferovanou volbou mnoha lidí 
jako záložní zbraň. Přes malé rozměry 
z ní lze střílet velmi rychle a efektivně. 
Prázdná váží jen 350 gramů. Zaslechl 
jsem však i  názor nebo zkušenost, že 
zejména při ne zcela pevném úchopu 
může být dvaačtyřicítka nespolehlivá, 
jelikož je příliš lehká a vyžaduje proto 
stoprocentní oporu ve střelcově ruce.

Firmě Glock se však podařilo do po-
dobně malých rozměrů vměstnat také 

ráži 9 mm Luger a  vytvořit tak šesti-
ranovou pistoli v  nejběžnější služební 
ráži. Glock 43 je jen asi o 100 g těžší než 
G42, ale zase o 100 g lehčí než Glock 26. 
S  plným zásobníkem je rozdíl logicky 
o dost větší.

Na střelnici 
Glock 43 jsem vyzkoušel s více dru-

hy na našem trhu běžně dostupných 
nábojů včetně přebíjených. Je možné 
používat i laborace +P, i když to výrob-
ce přímo nedoporučuje. Při tak krátké 
hlavni asi nebudou mít velký přínos. 

Když jsem vzal Glock 43 poprvé do 
ruky, cítil jsem, že je něco jinak. Rela-
tivně tenká rukojeť tlačí hřbetem do 
dlaně trochu víc, než bych mohl označit 
za pohodlné. Na druhou stranu posky-
tuje dostatečný úchop při střelbě. Celý 
Glock 43 se vejde do větší mužské dla-
ně a snadno se dá nosit v zadní kapse 
džínsů, jakkoliv bych to nedoporučoval. 
Snadno na něj totiž zapomenete. Buď 
si na něj sednete, nebo horší případ by 
mohla být akce nějakého kapsáře.

Volání po opravdu ploché pistoli
V několika generacích vyráběný Glock  

26 ráže 9 mm Luger byl první ze sub-
kompaktní řady tohoto výrobce na 
užším rámu. Brzy následovaly ráže 
40 Smith & Wesson, 357 SIG a 9 mm 
Browning krátký. (Vpodstatě sem patří 
typem i  G36 ráže 45 Auto. Ten nemá 
ani jednořadý, ani dvouřadý zásobník, 
ale něco mezi. Velikostí se spíš blíží 
devítkovému semikompaktu Glock 19.)

Glock 26 téměř splňuje požadavky 
na služební zbraň, a  to jak jen o něco 
kratší hlavní, tak  především kapaci-
tou 10 nábojů 9 mm Luger, případně 
s  originální prodlužovací patkou zá-
sobníku 12. S tou poskytuje i oporu pro 
malíček, takže se úchopem málem 
rovná semikompaktům. Pro skryté no-
šení má však jednu vadu, a  to šířku  
32 mm, shodnou s  většími zbraněmi. 
Kdo chce svou pistoli opravdu ukrýt 

Subkompakt Glock 43 
ráže 9 mm Luger

Zásobník lze snadno nabít na ma-
ximální kapacitu šesti nábojů. Vratná 
pružina neklade velký odpor, stáhnout 
závěr do zadní polohy a  vypustit jej 
s prvním nábojem do komory zvládnou 
bez problémů i  naše lepší polovičky. 
Spoušť je obvyklá glockovská, tedy 
namáčknout a  pak vystřelit z  většího 
odporu. Ten je asi 25 N, takže nijak 
nepřekvapí. Výstřel dá o  sobě vědět 
citelným, ale zvládnutelným zpětným 




