Nové zbraně

Petr BL AŽEK

Glock 45 – Glock 19x black
Od loňského října je k mání další z novinek firmy Glock. Název Glock 45 je pro
člověka neznalého systému obchodního značení této firmy možná trochu zavádějící, jeden by řekl, že to bude ráže 45 Auto. Nikoliv, nápis na závěru dá jasně
na vědomí, že tu máme další pistoli v ráži 9 mm Luger.

G

lock 45 je pořád Glock, tedy samonabíjecí pistole s polymerovým tělem a ocelovým závěrem
uzamčeným do výhozního okénka, se
systémem tzv. částečně předepnutého bicího a spoušťového mechanismu
úderníkového typu. Koncepčně vychází
z modelu Glock 19x, který zase vycházel
z modelu určeného pro tendr na novou
zbraň příslušníků US Army a dalších
složek ozbrojených sil hvězdnaté vlajky.
Přestože se Glock nestal výhercem v tendru, model G 19x určitě nebyl na civilním
trhu jen plácnutím do rybníku plného
krátkých zbraní. Možná také proto se
firma rozhodla přijít na trh s „civilnější“
(služební?) verzí Glock 45.

Odchylky v konstrukci
Závěr G 45 je totožný s G 19 gen. 5, stejně tak mířidla. Zde je změna oproti G 19x,
ten má v základu mířidla tritiová. Jsou
typu GMS – Glock Modified Sights. Jejich
značení už není tvořeno symboly, ale přímo číslováním. Celkově mají mířidla užší
profil, ale mají větší vykrojení hledí, takže
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muška je lépe čitelná. Rybina v závěru je
stejná, proto lze na G 45 použít všechna
hledí předchozích generací, stejně jako
mířidla TruGlo, Trijicon a další, která se
ke Glocku hodí.
Shodně s gen. 5 ukrývá domeček
spoušťového mechanismu inovovanou
spoušťovou pružinu a zadní část táhla.
Táhlo spouště je stejné jak pro G 17, tak
pro G 19 (opět je rozdílné oproti předchozím generacím) a místo běžné tažné
resetovací pružiny spouště, která byla
uchycena v zadní části táhla, je nová tlačná pružina v přední části páky. Spoušťová
páka je podvlečena pod „háček“, na který
zespodu tlačí pružinka. Jedná se prakticky o stejný princip jako u G 43.
Tím došlo k vylepšení funkce mechanismu, zároveň doznala změny zadní
krytka závěru. Ale Clipdraw už je má na
všechna čela závěru kompatibilní s gen. 5.
A u různých „custom“ čelíček závěru s potiskem je to otázka případného zvětšení
levé drážky, což pro kutila domácího
nebude jistě problém.
Úderník je oproti verzi gen. 4 překonstruovaný v iniciační části, aby měl nižší
náchylnost k lámání (např. při spouštění
naprázdno). Dřívější plochý tvar je nahrazen kruhovým, se zaoblenou špičkou,
zespodu protaženou do tvaru slzy. V sou-
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vislosti s tím se změnila jeho blokace.
Tvarově je podobná té z G 43, místo kulatého tvaru je elipsovitá, a proto ji lze po
rozborce vložit zpět do těla závěru pouze
správným způsobem.
Také se vrátilo jednočepové provedení (pokud nepočítáme čep domečku
spoušťového mechanismu). Nyní nemusíte při vytlačování tohoto čepu posouvat
pozici záchytu závěru, pouze vytlačíte
čep a můžete rozebírat. Zámek závěru
je vybaven šroubovou pružinou namísto
listové, to pro jednodušší výměnu v případě jejího prasknutí. Pojistný systém
tří integrovaných pojistek Safe-Action
zůstal nezměněn. Vratná pružina je duální, stejně dlouhá jako u gen. 4, ale jedná
se o odlišný díl (s novým produktovým
číslem) kvůli změněné kulise a jinému
uzamykacímu ozubu ve spodní části
hlavně.
Na závěru G 45 přibyly manipulační
drážky v přední části (Front Serrations).
Přední press-check se stal rutinou nejen
u profesních uživatelů z řad ozbrojených
složek a závodních střelců, ale čím dál
častěji jej používají i běžní střelci. Toho
jsou si v Glocku vědomi...
Rám je shodný s Glockem 17 gen. 5.
Compact závěr ve spojení s Full-Size
rukojetí má výhodu větší palebné kapa-

