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Nové zbraNě

Už v březnovém čísle jsme 
přinesli informaci, že firma 
Glock letos rozšířila nabídku 
svých produktů o pistole G41 
a G42. Obě zbraně byly poprvé 
představeny na lednové Shot 
Show v Las Vegas a s oběma žhavými 
novinkami jsme se mohli podrobněji seznámit 
v březnu na IWA v Norimberku. 

G
lock je zřejmě nej
úspěšnější pisto
lářská firma po
sledního čtvrtsto
letí. Od roku 1982 

vyrobila přes osm milionů svých pistolí 
s polymerovým rámem a osobitým bi
cím a spoušťovým mechanismem safe 
action, které slouží ke vší spokojenosti 
v ozbrojených silách a policejních sbo
rech spousty zemí, nemluvě o civilním 
sektoru. Sotva lze pochybovat o tom, že 
Glock je dobrá pistole, i když nevyhoví 
každému. Nyní se tyto zbraně vyrábějí 
zhruba ve 25 variantách definovaných 
především velikostí zbraně a ráží; vý
robce je nabízí na devět různých typů 
pistolových nábojů. Kdybychom při
počítali „generační“ varianty, bude to 
přes pět desítek modelů. 

Velká většina pistolí pochází z ma
teřského závodu v Deutsch Wagramu 
poblíž Vídně, ale v poslední době 

se zvyšuje produk
ce americké dceři
né firmy Glock Inc. 
ve Smyrně (Georgia). 
Zbraně se také v ome
zených počtech vyrábějí 
nebo spíš montují v Uru
guayi, na Tchajwanu a v Rusku.

Slabou, ale zároveň i silnou stránkou 
dosud platného a rozvíjeného strate
gického projektu Gastona Glocka je 
skutečnost, že staví na výrobě jednoho 
základního konstrukčního typu pistole. 
To s sebou na jedné straně nese obtíže 
při rozšiřování či obnovování a moder
nizaci nabídky s cílem oslovovat zákaz
níky novými výrobky, na druhé straně 

Glock 
G41 a G42
pl

je výhodou vývoj bez zásadních 
konstrukčních rizik, dědičnost sou

částek a v neposlední řadě naprosto 
a do detailů shodné ovládání všech 

modelů pistolí Glock.

G42 
Tato poslední vlastnost 

má být jednou ze zásad
ních předností nové sub
kompaktní či „kapesní“ 
pistole Glock G42 ráže 
9 mm Browning kr./380 
Auto. Firma s ní přichá

zí dost pozdě. Má sice už 
dlouho v sortimentu takzvaný 

subkompakt G28 ráže 9 mm Br. kr., 
avšak to je pistole s dvojřadým zá
sobníkem, která se kapacitou, z toho 
plynoucí šířkou a mimo jiné i délkou 
160 mm vymyká soudobým předsta
vám o kapesní obranné pistoli této 
ráže. Nyní Glock hodlá s jednořadou 
a ještě o něco zmenšenou pistolí pro
niknout do už bohatě obsazeného 
sektoru skutečných subkompaktů.  
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