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Polské přísloví praví, že 
kočka z jedné myší díry 
nevyžije – a osudy gigantů 
zbraňového průmyslu to 
plně potvrzují. Časy, kdy si 
zbrojovky mohly dovolit 
vyrábět pouze to, v čem 
byly nejlepší, se pomalu 
vytrácejí do zapomnění.

Útočná puška Glock
Leszek ERENFEICHT, foto EPO

pomineme nabídku polních lopatek 
a nožů s plastovými rukojeťmi, jež pochá-
zí ještě z jejího minulého života, vyráběla 
pouze jednu pistoli. Sice v různých rážích, 
s odlišnými rozměry a mírně se měnícím 
designem, avšak bez zásadnější úpravy 
konstrukce. Za další vlastní výrobek se 
daly počítat snad už jen firemní klíčen-
ky v podobě pistolek pro rozdávání na 
veletrzích.

Až v roce 2019 došlo k prvnímu naruše-
ní této monokultury: tehdy byl zničeho-
nic odprezentován Glock 46 se závěrem 
uzamčeným otáčivou hlavní (SR 3/2020). 
Všichni si to ale vyložili tak, že jde jen 
o chvilkovou odchylku kurzu. Pak se ob-
jevila další atypická novinka – Glock 44 
ráže 22 LR (SR 5/2020). A začátkem květ-
na letošního roku byla uveřejněna série 
evropských patentů, které firma Glock 
přihlásila v období podzim 2019 až listo-
pad 2020 a jež signalizují, že monokultura 
v  duchu někdejší Pistole 80 se možná 
chýlí ke konci.

AR z Deutsch-Wagramu?
Už pár let kolující zvěsti o  tom, že 

Glock má v úmyslu rozšířit svou nabídku 
o dlouhou zbraň, nebyly přijímány s vel-
kou důvěrou – i  kdyby všichni ostatní, 
tak tahle firma určitě ne! Ale stejně jako 
se ještě před polovinou dekády zdála 
absurdní představa pistole S&W 1911, 
puška Glock se třeba začíná pomalu 
stávat skutečností. 

Ofenzíva Stonerova systému AR-10/15, 
který se půl století po své premiéře 
z důvodu politických machinací hoplo-
fobů (tak začal Jeff Cooper už v 60. le-
tech minulého století nazývat osoby 
s  iracionálním odporem vůči zbraním) 
náhle stal nejžhavějším světovým best-
selerem, způsobila, že právě s  nějakou 
variací na AR se do výroby pušek pus-
tilo mnoho velkých společností – jako 
třeba právě zmíněná Smith & Wesson. 
Dokonce i zbrojovka Steyr přihlásila do 

Kdysi bývalo všechno jasné: fir-
my Remington nebo Winchester 
dělaly dlouhé zbraně, Smith & 

Wesson zase krátké. V posledních deseti 
letech jsme však svědky toho, že takový 
model podnikání beze stopy mizí. Dnes 
se výrobci cítí povinni předložit totální 
nabídku – všechny druhy palných zbra-
ní (krátké, dlouhé, kulové, brokové, se 
středovým i  okrajovým zápalem), za-
měřovače, pouzdra na zbraně, střelecké 
tašky, náboje, oleje, příslušenství… Stále 
víc společností k  tomu všemu obléká 
střelce i  celou jeho rodinu od hlavy až 
k patě, a to ne jenom na střelnici nebo 
na lov, ale dokonce i na večer v opeře. 

Tomuhle marketingovému tsunami 
zpoza velké louže ještě donedávna vzdo-

Vývoj zbraní

rovaly ojedinělé bašty starosvětského 
přidržování se příslovečného kopyta – 
jednoho mistrovsky zvládnutého pro-
duktu. Aktuální zprávy z  Evropského 
patentového úřadu (European Patent 
Office, EPO) se však zdají nasvědčovat 
tomu, že se historií stává i splendid iso-
lation nejproslulejší zbrojovky věnující 
se jednomu jedinému, nota bene už 
čtyři desetiletí v podstatě stále stejnému 
výrobku.

Proslulá firma Glock – která sama 
upřednostňuje psaní verzálami (GLOCK 
Ges. m. b. H.) a vedle dvou továren v rod-
ném Rakousku (Deutsch-Wagram, Fer-
lach) disponuje provozy na Slovensku 
(Glock s.r.o.) a v USA (Glock Inc.) – byla ve 
zbrojní branži donedávna považována za 
vtělení myšlenky monoproduktu. Když 

Bilgeriho možný Sturmgewehr Glock sice navenek připomíná pístovou AR, ve skutečnosti 
je to v mnohém odlišná konstrukce: 1 hlaveň, 2 plynový násadec, 3 základna hlavně, 
5 lůžko základny hlavně v pouzdře závěru, 6 pouzdro závěru, 7 vratné ústrojí s nosičem 
závorníku a závorníkem, 8 napínací táhlo, 9 předpažbí, 15 pouzdro spušťadla, 
16 zásobník, 17 pažba
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SPUŠTĚNY!
- nízká hmotnost 260g
- identifikační vzdálenost 1239m
- výdrž baterie 8 hodin
- integrovaný dálkoměr
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