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Glock 
kontra Glock 
ev

Glock 30S
ráže 45 Auto

celková délka 177 mm

výška 122 mm

délka hlavně 96 mm

šířka max. 32,5 mm

hmotnost prázdné 
zbraně

0,575 kg

kapacita zákl. zásobníku 10 nábojů

Svoje soukromí si pistolový král 
úspěšně hájil. Jediná výjimka, 
kdy něco prošlo bulvárem, byla 
roku 1999. Tehdy Glockův ob-
chodní partner Charles Ewert 

ve snaze zakrýt svoji defraudaci ve firmě 
najal zabijáka, který měl Glocka zavraž-
dit na schůzce, kterou si Ewert sjednal  
s Glockem v Lucemburku. Sedmdesáti-
letý pán se díky nadstandardní fyzičce 
získané díky tomu, že už dlouhá léta 
holduje plavání, gaunerovi-amatérovi 
ubránil a ten byl spolu s osnovatelem celé 
akce odsouzen v Lucembursku k dlouho-
letému trestu.

Rodina Glocků však je v posledních dvou 
a více letech objektem pozornosti novinářů 
z  médií hlavního proudu, kteří si jinak 
světa zbraní všímají, jen když tam dojde na 
nějaký průšvih. Mezi Glocky se totiž začaly 
dít věci, které způsobila mladá pohledná 
žena, jež okouzlila zakladatele značky. 

To bylo tak: Gaston Glock (nar. 1929) 
je bohatý člověk, jehož jmění se odhaduje 

Pistole značky Glock 
nemusíme představovat. 
Jsou na světovém trhu třicet 
let, vyrobily se jich miliony, 
jsou úspěšné a naši střelci 
s nimi mohou střílet víc než 
dvacet let. Mnohem méně 
však zájemci o zbraně vědí 
o samotné firmě Glock 
a o jejím majiteli. Gaston 
Glock se na veřejnosti příliš 
neprezentoval a do zbrojovky 
se jen tak někdo nedostane, 
protože je mnohem méně 
otevřená než řada jiných. 

V rodině Glocků 
to už hezkých pár 
let vře a v tuto chvíli 
vůbec není jisté, jak to 
po odstřihnutí pana 
Gastona od jeho první 
manželky a  dosavadních potomků 
vlastně bude s  dalšími osudy firmy. 
Nicméně tyto bouře se zjevně nepo-
depisují na její výrobní a vývojové vý-
konnosti. Letos sice nedošlo na žádné 
další generační skoky, ale nechybějí za-
jímavé novinky. Hlavní nový produkt, 
i  když zatím s  dostupností evidentně 
omezenou hlavně na trh USA, je Glock 
30S ráže 45 Auto, subkompakt pro 
skryté nošení s  impozantní palebnou 
kapacitou 10+1. Písmeno S  v  názvu 
značí slim, štíhlý, a  vyjadřuje se tím, 
že konstruktérům se u této pistole po-
dařilo spojit subtilní rozměry modelu 
G30, který má zásobník na pouhých 
6 nábojů, s parametry desetiranového 
modelu G36 s  modifikovaným tělem 
SF. Tělem Short Frame, jak si naši čte-
náři jistě pamatují, u  Glocků v  roce 
2007 úspěšně zlepšili ergonomii mo-
delů na „knedlíky“ 45 Auto. Stačilo na 
patřičném místě ubrat pár milimetrů 
a  dosud značně „kopytózní“ pětačty-
řicítkové pistole Glock najednou díky 
snadnějšímu dosahu na spoušť získaly 
na atraktivitě a  hned se podle všeho 
lépe prodávají. 

na 550 milionů eur. Patří prý mezi 25 
nejbohatších Rakušanů. Jen pro ilustraci 
uveďme, že má také tři vlastní letadla 
a vrtulník. V říjnu 2008 byl stižen náhlou 
mozkovou příhodou, čili mrtvicí. S touto 
nemocí se musí do nemocnice. V nemoc-
nici jsou milé a občas mladé sestřičky, do 
nichž není problém se zamilovat. Ačkoli 
v té době bylo zakladateli proslulé firmy 
skoro 80 let, stačil se zakoukat do jedné 
z nich, jménem Katrin Tschikof. Láska 
evidentně kvete v každém věku i v Ra-
kousku. Přejme mu to. 

Už v nemocnici se situace údajně vyvi-
nula tak, že manželce byl odepřen přístup 
k lůžku nemocného. Od konce roku 2008 
prý tato sestřička, o níž některé nepro-
věřené zdroje uvádějí, že je to Češka, žila 
s panem Glockem v jeho vile. Takže to 
šlo rychle. Manželka byla vystrnaděna 
také z vily, odkud si údajně mohla odnést 
jen své osobní věci. 

Rozvrat v  rodině Glocků údajně po-
kračoval v  roce 2010, kdy tři dospělé 
Gloc kovy děti (dva synové a jedna dcera) 
byly vytěsněny ze svých pozic ve firmě. 
To vyvolalo pozornost řady lidí, protože 
dlouhá léta se mělo za to, že Glock bude 
po odchodu, resp. úmrtí zakladatele 
pokračovat jako rodinná firma.

V  červenci 2011 se Gaston Glock, 
tehdy již dvaaosmdesátiletý, nechal roz-
vést s manželkou Helgou (75), kterou 
k  31.  prosinci 2011 také odsunul z  její 
pozice prokuristky ve firmě Glock. Brali 
se 49 let předtím a není tak úplně jisté, 
zda jejich manželství bylo zvlášť v posled-
ních asi 15 letech právě idylické. Ovšem 
co nám je do toho.

Pár dní po rozvodu si zbraňový král 
vzal Katrin Tschikof, jíž bylo v době sňat-
ku 31 let. To pochopitelně vzbudilo další 
pozornost rakouského a německého bul-
váru. Nemajetná (?) mladá žena a velmi 
bohatý starý muž. Věkový rozdíl přes 50 
let je něco, na co se bulvár snadno chytí, 
a když jsou v tom ještě velké peníze, je 
o čem psát. Postupně údajně vyšlo také 




