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příslušenství

Téměř každý, kdo vlastní 
pistoli s polymerovým 
rámem, si dřív nebo později 
povzdechne nad tím, že 
mu zbraň při střelbě klouže 
v ruce – zejména když se 
do rovnice dosadí únava 
a zpocené ruce. 

do zbraně a snížení ceny, 
o často pochybném es-

tetickém dojmu nemluvě. Ti 
ostatní obvykle volí buď gumové 

návleky, nebo různé druhy polepů 
(gripů) – ať už výrobky určené přímo 
na zbraně, nebo kutilské improvizace 
typu samolepícího smirku na skate-
boardy, protiskluzové pásky na schody 
nebo textilní pásky na hokejky. Ani 
tato řešení nejsou bez chyb: gumové 

P
lastový rám nemívá vý-
měnné střenky a možností, 
jak jednoduše zlepšit úchop, 
tím pádem není mnoho. Ně-
které uživatele toto dilema 

dožene k tomu, že rám pistole zdrs-
ní například pájkou, což sice bývá 
funkční, ale znamená to trvalý zásah 

návleky mění velikost rukojeti, 
takže mohou komplikovat úchop zbra-
ně střelcům s menšíma rukama, navíc 
se postupem času začnou obvykle na 
zbrani mírně pohybovat. Polepy zase 
mají sklon se postupně při používání 
(a při odírání každodenním nošením) 
odlepovat, ze smirkových navíc někdy 
opadávají zrníčka abrazivních látek, 
která dokážou při vniknutí do pouzd-
ra hluboce poznamenat povrchovou 
úpravu zbraně. 

Jeden z pokusů o ideální řešení po-
chází od firmy Talon Grips, která vznikla 
v roce 2009. Jde o polep, který se od ji-
ných liší především tím, že obepíná celý 
obvod rukojeti, čímž se jednak snižuje 
„cestování“ polepu, jednak podstatně 
ubývá hran a rohů, u kterých by mohlo 
začít odlepování. Společnost má tento 
typ polepu patentovaný.

Kromě odlišného designu se gripy 
Talon liší také tím, že lepidlo se akti-
vuje teplem. Grip je proto možné při 
nepečlivém nalepení na zbraň opatrně 
odtrhnout a poopravit jeho umístění 
– teprve až vše vyhovuje, zahřeje se 
rukojeť s polepem fénem nebo horko-
vzdušnou pistolí a grip dokonale přilne. 

K otestování jsme od společnos-
ti Talongrip CZ, která je výhradním 
autorizovaným distributorem Talon 
Grips pro Česko a Slovensko, dostali 
dva polepy – jeden s gumovým povr-
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�� Grip je sofistikovaně 
předpřipraven pro ten 
který typ pistole

�� Před aplikací 
rukojeť očistíme 

lihem


