
Do oblasti sportovních zbraní vne-
sla v roce 1975 nûco úplnû nové-
ho italská firma Giampiera Par-

diniho se svou pistolí PGP 75 s válcov˘m
závûrem. V 80. letech byl z této pistole vy-
vinut model K50 a v roce 1999 uÏ ‰el do
v˘roby model K22, u kterého ale nahra-
dil pÛvodní závûr posuvn˘. Nabídka sa-
monabíjecích sportovních pistolí znaãky
Pardini pro terãovou stfielbu byla z grun-
tu obnovena v roce 1991, kdy firma pre-
zentovala model SP/22 LR, GP/22 short
a HP/32 S&W long wadcutter. Tato sku-
pina modelÛ „P“ pak získala fiadu úspû-
chÛ, které ji vynesly do úzkého kruhu nej-
lep‰ích sportovních pistolí svûta.
Firma Pardini pfiitom vûnovala velkou

pozornost zejména stfielecké pfiívûti-
vosti pistolí, jejichÏ v˘hodou je shoda
polohy závûru s tûÏi‰tûm, vedoucí k mi-
nimalizaci vych˘lení zbranû pfii stfielbû.
V roce 2001 bylo navíc zavedeno proti-
závaÏí, coÏ vedlo k podstatnému potla-
ãení zpûtného rázu v˘stfielu. Paralelnû
s hlavní jsou v jejím plá‰ti uspofiádána
ãtyfii pohyblivá ocelová tûlíska, drÏená
v zadní poloze slab˘mi pruÏinami. Ús-
pûch tohoto fie‰ení podnítil firmu k tomu,
aby v roce 2004 uplatnila nové protizá-
vaÏí dokonce se ‰esti tûlísky z wolframu
(modely SP New a HP New).

Souãasnû vyvinula také nové pouzdro
závûru, sice opût z duralu, ale plného
a obrobeného tfiískovû. Model GP/22
short, vyvinut˘ ve spolupráci s nû-
meck˘m mistrem stfielby Ralfem Schu-
mannem, byl od té doby na ‰pici olym-
pijsk˘ch disciplín pistolové stfielby sa-
monabíjecí pistolí. V roce 2001 vznikl,
jako v˘sledek stejné spolupráce, model
GPE s elektronickou spou‰tí.

GPE, SP A HP
Modelová fiada Pardini „P“ byla vy-

vinuta pro 25metrové sportovní dis-
ciplíny ISSF. Automatika v‰ech tûchto
samonabíjecích pistolí vyuÏívá princip
zpûtného rázu v˘stfielu. Neuzamãen˘
koncentrick˘ závûr (u GPE z hliníkové sli-
tiny, u modelÛ SP a HP ze speciální le-
gované oceli) obsahuje volnû pohybli-
v˘ úderník a komoru uzavírá tûsnû
pfied tûÏi‰tûm zbranû. Vyhazovaã je in-
tegrován v pûtiranovém zásobníku, za-
sunutém zespodu do ‰achty pfied luãí-
kem spou‰tû, drápek vytahovaãe je na
pravé stranû závûru. Optimální sklon zá-
sobníku umoÏÀuje perfektní, pfiímoãa-
ré zavádûní náboje do nábojové ko-
mory, spou‰Èov˘ mechanismus v zad-
ní ãásti pistole je u modelÛ SP a HP pev-
n˘, u modelu GPE odnímateln˘.
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Co si pfiedstaví kaÏd˘ zájemce o zbranû, kdyÏ se fiekne Pardini?
Urãitû sportovní pistoli. A pochopitelnû se nem˘lí, vÏdyÈ éru tûchto vysoce
kvalitních pistolí korunovala v prÛbûhu minul˘ch let celá fiada úspûchÛ na vrcholn˘ch
svûtov˘ch pistoláfisk˘ch soutûÏích. PfiipomeÀme si proto jen v krátkém prÛfiezu
historii a jednotlivé typy sportovních pistolí této svûtoznámé znaãky.

Pardini
Ing. Jifi í FENCL

Giampiero Pardini (nar. 1941) se nechal zvûãnit
na jednom z prvních katalogÛ své firmy. V 70. le-
tech to byl vynikající stfielec-pistoláfi, ale uÏ v roce
1975 také zkonstruoval svou první sportovní pis-
toli PGP. K v˘robû tohoto a dal‰ích modelÛ vy-
budoval men‰í zbrojovku v pfiímofiském stfiedisku
Lido di Camaiore, kde jeho firma Pardini Armi Srl
pÛsobí dodnes.

Pardini GPE Schumann Electronic
v ráÏi 22 short uÏ patfií minulosti.
Kromû elektronické spou‰tû mohla
mít i mechanickou.




