Nové zbraně

VP9
RED , f o t o C ALE B N. GID D INGS
a VÝ R O B C E

– ekonomická H&K
Už v době nástupu modelu HK P30 se proslýchalo, že tímto je firma Heckler & Koch
(minimálně prozatím) hotova s pistolemi s vnějším kohoutem a že další na řadě bude
moderní krátká palná zbraň s přímoběžným úderníkem. Dobře informovaní odborníci
očekávali, že ji uvidí na letošní Shot Show. Nestalo se tak. Nová hecklerovka nebyla ani
na IWA, ani na výročním setkání NRA… Už se zdálo, že tedy možná zase za rok. Až přišel
začátek června 2014 a s ním sebevědomá kampaň představující nový model HK VP9.

K

dyby chtěl být člověk velký
škarohlíd, mohla by z toho být
zprávička do naší rubriky Ze
světa zbraní. Pistole HK VP9
(kde písmena VP znamenají
tradiční název Volkspistole, čili lido‑
vá pistole, s kořeny sahajícími až do
dob druhé světové války) by se totiž
v rychlosti a přitom dost výstižně dala
popsat jako lehce upravený model P30
s přímoběžným úderníkem. Ale to si
novinka tak velké a významné zbrojovky
nezaslouží – protože i když nepřináší
žádnou podstatnou inovaci, je zajíma‑
vou ukázkou trendů na současném trhu.

chem. Proto se koncem 80. let obrátila
k tradicím a s novou modelovou řadou
USP se v krátké době definitivně pro‑
pracovala mezi světovou pistolovou
elitu – tentokrát už také z hlediska
počtu vyrobených a prodaných kusů.

Pistole HK VP9 by se
v rychlosti dala popsat
jako lehce upravený model
HK P30 s přímoběžným
úderníkem.

Za co může Glock
Firma Heckler & Koch se výrobě
pistolí věnuje od druhé poloviny 60. let
minulého století a poměrně dlouhou
dobu se snažila zákazníky oslovit prů‑
kopnickými a někdy vysloveně revo‑
lučními koncepty. Ne tak úplně s úspě‑
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Úespéčka vznikla v době, kdy v odbor‑
ných kruzích převažoval názor, že letité
dilema, zda je pro pistole standardní
velikosti vhodnější vnější kohout, anebo
přímoběžný úderník, má jednoznačného
vítěze: kohout. Velmi tomu napomoh‑

ly tehdejší „zázračné devítky“ a tendr
ozbrojených sil USA s názvem Joint
Service Small Arms Program. Jenže
pak přišla 90. léta, během nichž raketově
vzrostla obliba pistolí Glock s přímoběž‑
ným (v jejich případě navíc částečně pře‑
depnutým) úderníkem. Úspěch rakous‑
kých plasťáků nešel pominout a vedl ke
vzniku početné skupiny následovnic od
kopií po více či méně originální variace
na dané téma.
Pistole HK USP byly trochu jiný pří‑
pad. I na jejich podobě se sice částečně
podepsaly nápady Gastona Glocka
z Deutsch‑Wagramu, ale na trhu od
začátku figurovaly jako svébytná ko‑
houtová alternativa glocků. Takové
uspořádání nějakou dobu fungovalo
bez větších třenic. V novém tisíciletí
se však věci začaly měnit a na seve‑
roamerickém trhu začaly stále větší
oblibu získávat moderní polymerové
pistole standardní a kompaktní velikosti

