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a GlockyM
ezi firmy, které se v ame-
rice (kde jinde) věnu-
jí ladění pistolí značky 
Glock a které současně 
vyrábějí vlastní a možná 

distribuují i cizí ladičské díly pro tyto 
populární pistole, patří ZEV Technolo-
gies. Sídlí ve městě Oxnard na pobřeží 
Pacifiku v jinak protizbraňově zaměře-
ném státě Kalifornie. 

Co se týká vlastní historie, je spo-
lečnost velmi skoupá na informace. 
Pouze se dozvíme, že nejprve vznikla 
za účelem ladění pistolí Glock pro 
potřeby sportovních střelců a také pro 
potřeby střelců – profesionálů, kteří 
Glocky používali k výkonu zaměstnání. 
Nyní už je společnost otevřená všem, 
kdo chtějí svého Glocka vylepšit. Jak 

Mezi lidmi kolem zbraní se 
tradičně, ale spíš v žertu 
říká, že ladit pistole Glock 
je zbytečné, protože to 
vlastně nejde. Ovšem co 
dneska nejde, když je po 
tom poptávka? Pistole 
Glock samozřejmě ladit lze, 
stejně jako je lze všemožně 
zušlechťovat na viditelných 
plochách. A protože je po 
tom poptávka, najde se 
i dodavatel.

ladění zbraní

�� Parádně vyšlechtěná zbraň s novým závěrem, 
montáží pro kolimátor, závitem pro tlumič 
a rozšířeným ústím šachty zásobníku

americké firmy rády zdůrazňují, všech-
ny používané díly jsou stoprocentně 
made in USA. Dřív bychom mohli 
škodolibě dodat, že až na toho Glocka. 
ale dnes – kdo to ví? 

Když člověk trošku pohledá na in-
ternetu a ve starších číslech Střelecké 
revue, záhy zjistí, že ZEV nebyl vždycky 
ZEV, ale původně se zbrojní divize 
firmy ZEV Technologies jmenovala 
Glockworx. Sama firma ZEV Technolo-
gies se zabývala vývojem hybridních 
pohonů, ale zdá se, že od této ne-

jisté záležitosti už dala ruce pryč a pod 
značkou ZEV prodává pouze to, co se 
týká Glocků. Přejmenování je záležitost 
posledních asi tří let. Ostatně pod pů-
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vodní značkou firma 
ještě dnes prodává 
ladičské díly (nejen) na 
Glocky také v Evropské unii. Najdete ji 
na webu Glockparts.eu a sídlí v dán-
ském aalborgu.

Co se ladí
ZEV vám nabízí ladičské díly na pis-

tole Glock ve dvou formách. Ta první je 
jednoduchá, objednáte je na e -shopu 
a firma vám je zašle domů. Tedy pokud 
se to u vás může, protože znáte svět! 
Co s těmi díly učiníte, je vaše věc. Mů-
žete je třeba amatérsky zprasit, 

�� Otvory 
v přední části 

závěru jsou 
velice efektní 

a ZEV umí 
závěry také 

hezky obarvit




