
Jeden z nedostatkÛ pistolí Glock je
skuteãnost, Ïe s jejich ladûním
a pfiestavbami to není nijak slavné.

Plastov˘ rám, kter˘ sniÏuje cenu a hmot-
nost zbranû, je v tomto smûru velká pfie-
káÏka na cestû ke stavbám speciálÛ,
k zásadním úpravám a podobnû. Pfii-
zpÛsobit konstrukci pistole vlastním po-
tfiebám lze jen omezenû, coÏ je negati-
vum, které ji hendikepuje napfiíklad
v IPSC. Ale i pro Glocky existuje fiada do-
plÀkÛ, které mohou zv˘‰it jejich uÏitnou,
tedy pfiedev‰ím bojovou hodnotu. ¤adu
tûchto doplÀkÛ vyrábí izraelská firma FAB
Defense a díky firmûMoravia Tactical se
dnes dováÏejí také k nám.

Nabízí se zde napfiíklad moÏnost pfií-
davné rukojeti FGGK nebo star‰í a jed-
nodu‰‰í provedení FGGS. Obû tyto ru-
kojeti semontují na li‰tu Picatinny na tûle
pistole a fixují se pfiíãn˘m ‰roubem.
Obû rukojeti, které mají „anatomick˘“
tvar a zdrsnûné úchopové plochy, lze jed-
nodu‰e sklopit, takÏe nejsou funkãní,

a jedním pohybem je zase uvedete do
ãinnosti, kdyÏ je vyklopíte.

RukojeÈ FGGK je Ïhavá novinka, jeÏ se
nestaãila objevit ani v leto‰ním katalogu
v˘robce. Má je‰tû dal‰í moÏnosti pouÏití.
Stlaãením dvou hmatníkÛ po stranách
uvolníte v˘suvnou, dosud skrytou ãást ru-

kojeti, která v klidové poloze pfiekryje lu-
ãík a tím i spou‰È. T̆ miÏ hmatníky pak zase
zaji‰tûní zbranû odstraníte.

Pro speciální jednotky je urãeno dal‰í
velmi specifické pfiíslu‰enství, totiÏ ná-
stavec na rozbíjení oken nebo obecnû
sklenûn˘ch v˘plní. Montuje se opût na li‰-
tu Picatinny na spodní stranû tûla pisto-
le. Vpfiedu je tvrd˘ hrot k rozbití skla. Po
jeho stranû je zásuvn˘ kolík, jenÏ je del-
‰í neÏ tento hrot. Dva v˘bûÏky po stranách
mají zamezit vniknutí pistole pfiíli‰ hlu-
boko do vzniklého otvoru a zabránit tak
zranûní ruky stfielce. Hrot lze navíc po-
mocí tûchto dvou pogumovan˘ch v˘-
bûÏkÛ zasunout a zajistit uvnitfi zafiízení.
Pod tímto zafiízením je dal‰í li‰ta Picatinny
pro pfiípadné dal‰í pfiíslu‰enství. Celé toto
jednoúãelové zafiízení je pochopitelnû pa-
tentováno. Poãet kusÛ, které se prodají,
sice nikdy nebude ohromující, ale urãitû
jde o zafiízení uÏiteãné.

Konstruktéfii firmy FAB Defense fie‰ili
také otázku umístûní pfiíslu-
‰enství nad závûr pistole
Glock. Jde tfieba o koli-
mátor. MontáÏ po-
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Pistole Glock jsou fenomén, kter˘ musí vzít na vûdomí snad opravdu kaÏd˘, kdo se
zab˘vá krátk˘mi paln˘mi zbranûmi. Plastové zbranû z Deutsch Wagramu se nám
mohou líbit nebo nelíbit, mÛÏe se nám s nimi dobfie nebo ‰patnû stfiílet, ale poãítat se
s nimi musí. Po svûtû jich stfiílejí nejménû tfii miliony a moÏná podstatnû víc. Jsou jimi
vybaveny armády i policie, pouÏívají je civilisté. Jako kaÏd˘ v˘robek, také zbranû
znaãky Glock mají své limity, pfies které se nedá jít.

Vychytávky
pro Glocka

Glock s rukojetí FGGK, jejíÏ
v˘suvná ãást v klidové poloze
rukojeti zakr˘vá luãík. Odji‰tûní
je záleÏitost okamÏiku.

Nástavná paÏba
GLR-17

Jednoduché
plastové zafiízení
umoÏní udûlat
z náhradního
zásobníku pomocnou
rukojeÈ




