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Heckler & Koch
  P2000
           -pl-

Důraz na marketing v zámoří
V aktuální nabídce na interneto-

vých stránkách německé firmy, určené 
pro Evropu a „zbytek světa“, najde-
me pouhé tři modely pistolí. Jsou to 
původní USp v rážích 9 mm luger, 
40 S&W a 45 Auto, nepatrně odlišné 
vojenské provedení USp s označením 
p8 a jednu z mladších kreací p30. Ani ta 
ale není úplně nejnovější, světlo světa 
spatřila už v roce 2006. 

V porovnání s nabídkou americké afi-
lace H&K pro USA jsme se původně 
domnívali, že zbrojovka se v Oberndorfu 
věnuje pouze svému programu dlou-
hých vojenských a civilních zbraní, pro-
tože je na tomto poli neobyčejně aktivní 

Zbrojovka Heckler & Koch se sídlem v německém Oberndorfu 
nad Neckarem se pohybuje někde kolem konce první desítky 
největších světových výrobců samonabíjecích pistolí. Nijak 
to nepřehání s diverzitou svých výrobků, protože všechny 
v současnosti vycházejí z konstrukce úspěšné pistole USP 
s polymerovým rámem, kterou zkonstruoval Helmut Weldle 
v roce 1993 a byla určena jako náhrada služební pistole HK P7.  
Na druhé straně je také pravda, že produkty Heckler & Koch se 
nepochybně mohou pyšnit pověstnou „německou“ kvalitou. 

a celkem se jí daří. proti vojenským za-
kázkám je prodej civilních pistolí daleko 
méně lukrativní, a tak bychom se nedivili, 
kdyby mateřská firma H&K přesunula 
vývoj a výrobu samonabíjecích pistolí 
do své americké pobočky v Newingtonu 
(New Hampshire), kde by asi byl navíc 
pro pistole největší odbyt. Nahlédnutí do 
přehledů BATF nás ale vyvedlo z omylu. 
poslední zveřejněné údaje jsou z roku 
2010 a v tomto roce, možná na vrcho-
lu prvního „Obamova boomu“, bylo  
v Newingtonu vyrobeno či alespoň 
zkompletováno pouhých 718 pistolí. 

Drtivá většina pistolí se značkou 
H&K se tedy nadále vyrábí v Oberndor-

fu, avšak americká pobočka se zřejmě 
daleko důsledněji věnuje jejich marke-
tingu. Jen tak si lze vysvětlit, že v její ak-
tuální nabídce je hned dvanáct modelů. 
Většina z nich je rovněž ve třech rážích, 
tedy 9 mm luger, 40 S&W a 45 Auto, 
případně též na náboje 357 SIG. Zvláštní 
skupinu představují pistole konstruova-
né pouze na náboj 45 Auto. K nim patří 
i jediná letošní novinka, avízovaná však 
pouze v USA: pistole HK 45 CT (Com-
pact Tactical). 

V podstatě všechny soudobé pistole 
Heckler & Koch mají pověst spolehlivých 
a také velmi přesných zbraní. V nabídce 
HK USA ovšem najdeme nejen stan-
dardní, převážně „služební“ modely, ale 
i našimi vynikajícími střelci mířených dis-
ciplín oblíbené sportovní speciály. Kon-
krétně se jedná o modely USp Tactical 

�� Letošní novinka:  
HK 45 Compact Tactical.  
V souladu s názvem se 
vyrábí pouze v ráži 45 Auto. 
Má zásobník na 8 nebo na 
10 nábojů, hlaveň s poly-
gonním vývrtem dlouhou 
116 mm, celkovou délku  
201 mm, výšku 140 mm, šíř-
ku včetně ovladačů 39 mm 
a bez nábojů váží 0,826 kg.

�� Testovaná pistole 
Heckler & Koch P2000 
v konfiguraci V3

�� Vynikající 
terčová zbraň: 
Heckler & 
Koch USP 
Elite s víc než 
šestipalcovou 
hlavní
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