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Montáž Glocku 19 do konverze 

Díky obchodu vystupujícímu pod názvem Pistol Brace Empire jsme dostali možnost 
vyzkoušet americké konverze pro přestavbu pistole na karabinu CAA MCK a porovnat 
je se zavedenými výrobky značky FAB Defense z Izraele. 

Konverze CAA MCK a FAB Defense

Webový obchod s  doménou 
pistolbraceempire.com byl 
vytvořen ve spolupráci s CAA 

USA jako odnož pro evropské zákazní-
ky. Konverze CAA RONI nejsou našim 
čtenářům zcela cizí. Nyní je na trhu už 
4. generace těchto úspěšných výrobků. 
Výroba a  návrh CAA MCK (Micro Con-
version Kit) jsou personálně propojeny 
s osobou bývalého ředitele CAA Mikeyho 
Hartmana, který nepochybně dostal 
značku CAA RONI do širokého povědomí 
na celém světě. 

Mikey Hartman nyní vede americkou 
pobočku CAA USA a pustil na trh mírně 
modifikované konverze MCK. V součas-
né době jsou v  nabídce konverze pro 
Glocky 17 a 19, SIG Sauer P320, Smith & 
Wesson Shield a  některé Springfieldy 
XD. Co nevidět prý přibudou konverze 
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pro Glocky 26 a 43. A během roku 2021 
najede výroba pro některé zbraně firem 
Heckler & Koch, Walther a Česká zbrojov-
ka. Logicky existuje i varianta pro Glocky 
s velkým rámem, tedy modely 20 a 21. 
Jediné omezení spočívá v použití Glocků 
s  kompenzátorem, tedy značených za 
číslem typu C. V konverzích MCK lze jinak 
používat Glocky Gen 3, 4 a 5.

Střednědobému testu jsme podrobili 
konverzi MCK Gen 1 pro Glocky 17 a 19. 
Tedy spíš by se dalo říci, že měsíc šla 
z ruky do ruky. V konverzích se otáčely 
především Glocky 19 a 17, ale také třeba 
45 a 31 (ráže 357 SIG).

CAA MCK Gen 1
Konverze MCK Gen 1 nese hlavní desig-

nové prvky své sestry CAA RONI, i když 
se v některých detailech liší. Celkově je 

vidět důraz na ergonomii úchopu ve-
doucí k eliminaci chyb střelby. Instalace 
zbraně je velmi jednoduchá. MCK Gen 1 
je možno nastavit na dvě délky závěru, 
odpovídající buď Glocku 19 nebo G17. 
Stane se tak povolením jednoho šroubu 
v přední části a posunem zarážky s tru-
bicí navazující na hlaveň konvertované 
zbraně. Trubice navazuje dost těsně, není 
tak možné vložit zbraň s nějakou delší 
hlavní nebo například tlumičem. (To je 
doména až Generace 2.) 

Po posunutí zarážky s trubicí je vidět 
na její horní straně u ústí, jaká délka je 
zvolena. Pak už je vše velmi snadné. 
Úchopové drážky závěru se napasují do 
plastového vodítka propojeného s ovlá-
dací pákou závěru. Zbraň se pak posune 
dopředu až nadoraz, kde zaskočí západ-
ka do drážky na rámu v místě upevnění 
svítilny nebo jiného doplňku. Poslední 
úkon je přiklopení a  zajištění otočné 
západky rámu za rukojetí pistole. Celá 
akce může trvat dvě sekundy. Na zbrani 
samotné není potřeba nic upravovat ani 
demontovat.

Konverze MCK Gen 1
šířka 63 mm

výška 155 mm

délka 390–595 mm

hmotnost 0,713 kg

CAA MCK Gen 1 s Glockem 19. Lze střílet i se sklopenou pažbou.




