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�� Rakouská subkompaktní pistole Glock model 26 ráže 9 mm Luger má hlaveň nominální délky
88 mm. Celkové rozměry jsou 160 (délka závěru)
x 106 x 30 mm, hmotnost s prázdným zásobníkem
616 g. Katalog uvádí počáteční rychlost střely asi
340 ms-1 a energii kolem 460 J. My jsme s továrním
střelivem značky Sellier & Bellot naměřili na hradlech 338,5 ms-1, čemuž odpovídá energie cca 430 J.

Co prostřelí

G26
S

podobným zážitkem se mi
svěřil kamarád. Když se jednoho pátečního odpoledne vypravil do obchodu se
zbraněmi pro svou obvyklou dávku víkendového střeliva, slovo
dalo slovo a dobrá nálada způsobila
nevázaný rozhovor na téma zbraně
se zkušeným střelcem a majitelem
prodejny. Jaké bylo ale překvapení,
když se přítel, coby majitel zbrusu
nového Glocku model 26, seznámil
s kritickým názorem obchodníka na
výkon tak krátké hlavně. G26 je sice
zbraň subkompaktních rozměrů, ale
stále v plnohodnotné služební ráži
9 mm Luger! Kamarád po vyčerpávajícím rozhovoru odcházel z prodejny
s pocitem, že jeho Glock model 26
v ráži 9 mm Luger není vlastně o moc
účinnější, než běžná malorážka…
Nezbylo nic jiného, než kamarádovi
naordinovat co nejrychlejší léčebnou
návštěvu střelnice. Pár dní na to jsme
tedy subkompaktního a spolehlivé-
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ho krasavce G26 podrobili praktické
zkoušce, aby se ukázalo, kolik toho je,
nebo není jeho krátká hlaveň opravdu
schopna prostřelit. K  testu průbojnosti jsme zvolili standardní provedení nábojů S&B s ogivální plášťovou
7,5g střelou s olověným jádrem, které
majitel běžně nabíjí do zásobníku pro
obranné účely. Střelivo bylo ze starší
zásoby vyrobené v roce 2011.
�� Patnácticentimetrovým blokem zdravého
smrkového dřeva plášťovaná střela z G26 prolétla
doslova jak nůž máslem
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Znáte to. Mezi střelci
proběhne debata, která se
týká například účinnosti
konkrétního střeliva.
Mnohdy co střelec, to jiný
názor. Někdy i velmi dobří
střelci a dlouholetí majitelé
zbraní mohou mít po letech
střílení do papíru zkreslené
představy o skutečné
účinnosti konkrétního náboje.

