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N
ěkdy si člověk novinek od 
firmy Glock ani nevšim‑
ne, protože design těchto 
pistolí je velmi uniformní 
(ale pak se dobře poznají 

od konkurence, je zde dědičnost dílů 
atd.). Jenomže letos jednoho ze dvou 
nových Glocků přehlédnout nešlo. 
Byl totiž nebývale malý, nebývale 
tenký a na slabý náboj. Novou pistoli 
Glock 42 firma Glock zkonstruova‑
la na náboj 9 mm Browning krátký. 
S jistým zpožděním tak reagovala na 
celosvětový boom této kategorie zbra‑
ní – kapesních devítek s jednořadým 
zásobníkem. Trh už je ale velmi dobře 
zásoben výrobky řady jiných zbrojovek 
a Glock se tady poněkud opozdil. Buď 
tomuto segmentu trhu nevěřil, nebo 

Na začátku letošního roku  
byl zbraňový svět opět 
seznámen s řadou novinek – 
nejprve na Shot Show a potom 
na IWA. Mezi nimi rozhodně 
nezapadla pistole Glock 42. 

prostě řešil výrobu či vývoj pro firmu 
lukrativnějších modelů.

Na malý Glock se na našem trhu 
nemuselo příliš dlouho čekat. Snad 
je to tím, že do Rakouska je to od nás 
kousek, anebo má prostě český dovoz‑
ce velmi dobré kontakty. Jisté je, že 
v květnu letošního roku už byly malé 
Glocky 42 na pultech některých prodej‑
ců. My jsme ten náš kousek objevili ve 

stejnou dobu na pultě firmy Zbraně 

Podíváme ‑li se na malý Glock 42, je 
na první pohled zřejmé, že tato pistole 
pochází z Glockovic stáje: design velmi 
podobný starším větším bratříčkům, 
celková strohost a důraz kladený na 
funkčnost. Tohle není zbraň na zbyteč‑
nou parádu, ale zbraň pro nepříjemné 
situace. U nové pistole bylo dodrženo 
také další nepsané, ale osvědčené 
a dodržované pravidlo firmy Glock, že 
pistole z její stáje musejí mít shodné 
ovládání. Pokud jsme si párkrát vy‑
zkoušeli jeho nadupanější a větší bra‑
tříčky, umíme ovládat také tuto pistoli.

Podobně jako jeho konkurenti v této 
kategorii od jiných zbrojovek, je také 
Glock 42 sedmiranový. Do zásobníku 
se vejde šest nábojů a sedmý přijde 
do komory. Pistoli jsme dostali do ruky 
v plastovém kufříku, typickém pro Glo‑
cky. Zbraň je tam se dvěma zásobníky, 
což také není tak úplně běžné. Kdyby 
chtěl výrobce mermomocí ušetřit, na‑

bízí se očesání pistole o jeden 
zásobník. Ale do cenových 
závodů a ekonomických mo‑

delů se Glock zatím nehrne.
„Jedenapůlřadý“ zásobník 

je pro Glock trochu atypický, 
ale člověk si zvykne. Jeho 
plnění je naprosto pohodové. 

Dá se říci, že ani při naplnění na nej‑
vyšší možnou kapacitu 6 nábojů jsem 
nepociťoval příliš silný odpor pružiny. 
Kruhové otvory na zadní straně zásob‑

na střelnici
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BaBy 
Glock

Liberec, kde se novinky ze světového 
trhu objevují poměrně pravidelně. Aleš 
Chudoba nový model překřtil na Baby 
Glock a nám se to zalíbilo.

�� Typicky 
glockovské 

tvary jsou 
pro novou 

pistoli Glock 42 
charakteristické. 

Malé rozměry jsou 
však překvapením.

�� Zpracování 
nelze nic 
vytknout




