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NÁVOD K POUŽITÍ

Samonabíjecí pistole GLOCK Safe Action

UPOZORNĚNÍ :
Vždy předpokládejte, že pistole GLOCK nebo jakákoliv střelná zbraň je nabitá 
a schopná výstřelu, pokud jste se Vy, uživatel, osobně nepřesvědčil o opaku. 
Dokud jste nevyjmul zásobník a nezkontroloval nábojovou komoru a dokud jste 
neprovedl postup vybití, jak je popsán na str. 20, vždy předpokládejte, že zbraň je 
nabitá a schopná výstřelu. Při manipulaci se zbraní NIKDY nemiřte na osoby.

Aby se snížilo riziko náhodného výstřelu, nedotýkejte na spouště, dokud nemáte 
zbraň namířenou na cíl s úmyslem vystřelit. Jestliže nechcete, aby zbraň vystřelila, 
mějte prst mimo spoušť.

Pokud při střelbě držíte pistoli oběma rukama, palec slabší ruky musí být na boku 
zbraně, nikdy ne za závěrem.

Před použitím pistole GLOCK je nutné si přečíst návod k použití pistole a 
bezpečnostní pokyny a zcela jim porozumět.

Jakákoli střelná zbraň, včetně pistole GLOCK, je nebezpečná a nesmí být 
přístupná neoprávněným osobám, zejména dětem.

Záruka a povinnosti výrobce jsou přísně stanoveny a vymezeny v dodacích a 
prodejních podmínkách GLOCK, Ges.m.b.H.

Místo jurisdikce: Vídeň, Rakousko
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VŠEOBECNÝ POPIS

Samonabíjecí pistole GLOCK Safe-Action kombinuje svou nekompromisní 
konstrukcí doslova všechny požadavky, vyžadované od moderní pistole dnes i 
v budoucnosti:
· Mimořádně nízká celková hmotnost
· Velká kapacita zásobníku
· Maximální možná bezpečnost pro uživatele
· Vynikající technické provedení kombinující pokrokové metody výroby se 

špičkovou kvalitou materiálu.

Pistole GLOCK mají mechanicky uzamčený systém, nabíjený zpětným rázem, 
s automatickou pojistkou zápalníku, pojistkou spouště a pádovou pojistkou - 
systém „Safe – Action“.

Každý náboj je automaticky nabit, dokud není zásobník prázdný. Závěr (1) – čísla 
v závorkách se vztahují k detailnímu rozkresu rozebrané zbraně na str. 15 – 
potom zůstane zachycen ve střelecké pohotovosti záchytem závěru (27).
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HLAVNÍ VLASTNOSTI

Spoušťový systém „Safe-Action“ umožňuje střelci vypálit každou ránu rychle, 
aniž musí obsluhovat vnější bezpečnostní pojistky.

Zápalník (5) je automaticky po každém výstřelu částečně předepnut a plně 
zajištěn. Náhodný výstřel po pádu nabité zbraně na zem nebo následkem otřesů 
je zcela vyloučen.

K výstřelu může dojít pouze úmyslným stisknutím spouště (26). Prst na 
spoušti musí nejprve uvolnit integrovanou pojistku spouště. K výstřelu nedojde 
stiskem spouště z boku, mimo její střed.

Záchyt závěru (27) a vypouštěč zásobníku (19) lze snadno obsluhovat 
střeleckou rukou. 

Rám pistole (17) z polymeru s vodítky z kalené oceli má ideální tvar, úhel 
držení a nízkou hmotnost.

Pistole GLOCK prošly nejpřísnějšími vojenskými a/nebo průmyslovými testy a 
jsou celosvětově známé svou špičkovou technologií a přesností.
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GLOCK
17  

GLOCK
17C  

GLOCK 
17L 

GLOCK 
19 

GLOCK
19C

9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 

186 mm 186 mm 225 mm 174 mm 174 mm 

138 mm 138 mm 138 mm 127 mm 127 mm 

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 

165 mm 171 mm 205 mm 153 mm 159 mm 

114 mm 114 mm 153 mm 102 mm 102 mm

6 6 6 6 6

17 17 17 15 15

625 g 620 g 670 g 595 g 586 g

78 g 78 g 78 g 70 g 70 g

81 g 81 g 81 g 73 g 73 g

~280 g ~280 g ~280 g ~255 g ~255 g

~360 m/s ~350 m/s ~385 m/s ~350 m/s ~340 m/s

 ~520 J ~490 J ~590 J ~490 J ~460 J

~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm

~2,5 kg ~2,5 kg ~2,0 kg ~2,5 kg ~2,5 kg

TECHNICKÁ DATA

Ráže

Délka (závěru)

Výška se zásobníkem

Šířka

Vzdálenost mezi mířidly

Délka hlavně

Profil hlavně: 
pravotočivý počet drážek

Kapacita standardního 
zásobníku

Hmotnost 
bez zásobníku

- prázdný zásobník standard

- prázdný zásobník volitelný

- plný standardní zásobník

Úsťová rychlost (v0)*

Úsťová energie (E0)* 

Délka chodu spouště

Odpor spouště

*uvedena data standardní verze *závislé na použité munici
Technická data mohou být změněna bez upozornění
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GLOCK
20

GLOCK
20C  

GLOCK 
21 

GLOCK 
21C

GLOCK
22

10 mm Auto 10 mm Auto .45 Auto .45 Auto .40

193 mm 193 mm 193 mm 193 mm 186 mm 

139 mm 139 mm 139 mm 139 mm 138 mm 

32,5 mm 32,5 mm 32,5 mm 32,5 mm 30 mm 

172 mm 178 mm 172 mm 178 mm 165 mm 

117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 114 mm

6 6 8 8 6

15 15 13 13 15

785 g 775 g 745 g 735 g 650 g

75 g 75 g 88 g 88 g 78 g

- - - - -

~325 g ~325 g ~340 g ~340 g ~325 g

~370 m/s ~355 m/s ~250 m/s ~240 m/s ~300 m/s

~750 J ~690 J ~460 J ~430 J ~525 J

~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm

~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg

TECHNICKÁ DATA

Ráže

Délka (závěru)

Výška se zásobníkem

Šířka

Vzdálenost mezi mířidly

Délka hlavně

Profil hlavně: 
pravotočivý počet drážek

Kapacita standardního 
zásobníku

Hmotnost 
bez zásobníku

- prázdný zásobník standard

- prázdný zásobník volitelný

- plný standardní zásobník

Úsťová rychlost (v0)*

Úsťová energie (E0)*  

Délka chodu spouště

Odpor spouště

*uvedena data standardní verze *závislé na použité munici
Technická data mohou být změněna bez upozornění
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GLOCK
22C  

GLOCK
23  

GLOCK 
23C 

GLOCK 
24

GLOCK
24C

.40 .40 .40 .40 .40

186 mm 174 mm 174 mm 225 mm 225 mm 

138 mm 127 mm 127 mm 138 mm 138 mm 

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 

171 mm 153 mm 159 mm 205 mm 205 mm 

114 mm 102 mm 102 mm 153 mm 153 mm

6 6 6 6 6

15 13 13 15 15

639 g 600 g 593 g 757 g 757 g

78 g 70 g 70 g 78 g 78 g

- - - - -

~325 g ~280 g ~280 g ~325 g ~325 g

~290 m/s ~295 m/s ~285 m/s ~310 m/s ~305 m/s

~490 J ~510 J ~470 J ~560 J ~545 J

~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm

~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,0 kg ~2,0 kg

TECHNICKÁ DATA

Ráže

Délka (závěru)

Výška se zásobníkem

Šířka

Vzdálenost mezi mířidly

Délka hlavně

Profil hlavně: 
pravotočivý počet drážek

Kapacita standardního 
zásobníku

Hmotnost 
bez zásobníku

- prázdný zásobník standard

- prázdný zásobník volitelný

- plný standardní zásobník

Úsťová rychlost (v0)*

Úsťová energie (E0)* 

Délka chodu spouště

Odpor spouště

*uvedena data standardní verze *závislé na použité munici
Technická data mohou být změněna bez upozornění
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GLOCK
25

GLOCK
26  

GLOCK 
27 

GLOCK 
28

GLOCK
29

.380 Auto 9x19 .40 .380 Auto 10 mm Auto

174 mm 160 mm 160 mm 160 mm 172 mm 

127 mm 106 mm 106 mm 106 mm 113 mm 

30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 32,5 mm 

153 mm 144 mm 144 mm 144 mm 151 mm 

102 mm 88 mm 88 mm 88 mm 96 mm

6 6 6 6 6

15 10 9 10 10

570 g 560 g 560 g 529 g 700 g

68 g 56 g 60 g 56 g 68 g

- - - - -

~204 g ~180 g ~205 g ~145 g ~235 g

~285 m/s ~340 m/s ~285 m/s ~275 m/s ~350 m/s

~250 J ~460 J ~475 J ~235 J ~670 J

~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm

~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg

TECHNICKÁ DATA

Ráže

Délka (závěru)

Výška se zásobníkem

Šířka

Vzdálenost mezi mířidly

Délka hlavně

Profil hlavně: 
pravotočivý počet drážek

Kapacita standardního 
zásobníku

Hmotnost 
bez zásobníku

- prázdný zásobník standard

- prázdný zásobník volitelný

- plný standardní zásobník

Úsťová rychlost (v0)*

Úsťová energie (E0)*  

Délka chodu spouště

Odpor spouště

*uvedena data standardní verze *závislé na použité munici
Technická data mohou být změněna bez upozornění
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GLOCK
30  

GLOCK
31  

GLOCK 
31C 

GLOCK 
32

GLOCK
32C

GLOCK
33

.45 Auto .357 .357 .357 .357 .357

172 mm 186 mm 186 mm 174 mm 174 mm 160 mm

121 mm
(113 mm)   

138 mm 138 mm 127 mm 127 mm 106 mm

32,5 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

151 mm 165 mm 171 mm 153 mm 159 mm 144 mm

96 mm 114 mm 114 mm 102 mm 102 mm 88 mm

8 6 6 6 6 6

10 (9) 15 15 13 13 9

680 g 660 g 655 g 610 g 605 g 560 g

71 g 78 g 78 g 70 g 70 g 60 g

68 g - - - - -

~280 g
(255 g) ~280 g ~280 g ~245 g ~245 g ~195 g

 ~240 m/s ~435 m/s ~420 m/s ~420 m/s ~390 m/s ~405 m/s

~430 J ~765 J ~715 J ~715 J ~615 J ~665 J

~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm

~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg

TECHNICKÁ DATA

Ráže

Délka (závěru)

Výška se zásobníkem

Šířka

Vzdálenost mezi mířidly

Délka hlavně

Profil hlavně: 
pravotočivý počet drážek

Kapacita standardního 
zásobníku

Hmotnost 
bez zásobníku

- prázdný zásobník standard

- prázdný zásobník volitelný

- plný standardní zásobník

Úsťová rychlost (v0)*

Úsťová energie (E0)* 

Délka chodu spouště

Odpor spouště

*uvedena data standardní verze *závislé na použité munici
Technická data mohou být změněna bez upozornění
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GLOCK
34

GLOCK
35

GLOCK
36  

GLOCK 
37 

GLOCK 
38

GLOCK
39

9x19 .40 .45 Auto .45 G.A.P. .45 G.A.P. .45 G.A.P.

207 mm 207 mm 172 mm 186 mm 174 mm 160 mm 

138 mm 138 mm 121 mm 140 mm 127 mm 106 mm 

30 mm 30 mm 28,5 mm 30 mm 30 mm 30 mm 

192 mm 192 mm 157 mm 165 mm 153 mm 144 mm 

135 mm 135 mm 96 mm 114 mm 102 mm 88 mm

6 6 8 8 8 8

17 15 6 10 8 6

650 g 695 g 570 g 735 g 685 g 548 g

78 g 78 g 68 g 76 g 66 g 55 g

81 g - - - - -

~280 g ~325 g ~195 g 270 g ~220 g ~170 g

~370 m/s ~310 m/s ~240 m/s ~290 m/s ~280 m/s ~260 m/s

~550 J ~560 J ~430 J ~550 J ~500 J ~445 J  

~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm ~12,5 mm

~2,0 kg ~2,0 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg ~2,5 kg

TECHNICKÁ DATA

Ráže

Délka (závěru)

Výška se zásobníkem

Šířka

Vzdálenost mezi mířidly

Délka hlavně

Profil hlavně: 
pravotočivý počet drážek

Kapacita standardního 
zásobníku

Hmotnost 
bez zásobníku

- prázdný zásobník standard

- prázdný zásobník volitelný

- plný standardní zásobník

Úsťová rychlost (v0)*

Úsťová energie (E0)*  

Délka chodu spouště

Odpor spouště

*uvedena data standardní verze *závislé na použité munici
Technická data mohou být změněna bez upozornění
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STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Kufřík na pistoli (těsně uzavírající, pro transport a uložení, s možností uzamčení)

- Náhradní zásobník
- Vytěrák s knotovým průvlakem
- Kartáček na čištění
- Rychlonabíječ



13

FUNKCE PISTOLE GLOCK

1. Stav pistole: nabitá, tzn. s nábojem v nábojové komoře, zápalník (5) částečně 
předepnut a zajištěn, spoušť (26) v nejpřednější poloze. Pojistka spouště, 
integrovaná ve spoušti, je ovládána prstem, který tlakem na pojistku spouště 
umožní stisknout spoušť až do konce.

2. Je-li spoušť stisknuta na první tlakový bod (asi 5 mm), je pojistka spouště 
deaktivována, zadní část spoušťové páky leží bezpečnostní rampě domečku 
spouště, pojistka zápalníku je zdvižena a pružina zápalníku je zcela napnuta. 
Po úplném stisknutí spouště do zadní polohy spoušťová páka uvolní zápalník 
prostřednictvím stojiny spouště (24). Vlivem zpětného rázu se závěr (1) 
pohybuje dozadu. Po pohybu závěru v délce asi 3 mm se uvolní uzamčení 
hlavně (2) a závěru (1), dojde k vychýlení hlavně dolů přes uzamykací kulisu 
(22) a je zadržena v této poloze. Závěr se pohybuje sám vzad do zadní úvratě. 
Během tohoto zpětného pohybu je nábojnice vytažena z komory vytahovačem 
(11) a následně vyhozena směrem doprava vyhazovačem (23).

Rampa na vodítku závěru vychýlí stojinu spouště a dojde k přerušení kontaktu 
stojiny se spoušťovou pákou. Spoušťová páka je pak vyzdvihnuta tahem pružiny 
spouště (25) a vrácena zpět do dráhy konce (nosu) zápalníku.

3. Vratná pružina nyní tlačí závěr vpřed.
 Při tomto:
 - je spoušťová páka posunuta zápalníkem na bezpečnostní rampu
 - pojistka zápalníku je uvedena do zajištěné polohy
 - zápalník je částečně předepnut
 - náboj je podán ze zásobníku a
 - hlaveň je uzamčena do závěru. Zbraň je opět zajištěna a připravena ke střelbě.

Po vystřelení posledního náboje je závěr zadržen ve střelecké pohotovosti 
záchytem závěru (27).
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1. Závěr
2. Hlaveň
3. Sestava vratné pružiny závěru
4. odpadá, je částí dílu č. 3
5. Zápalník
6. Vodítko zápalníku
7. Pružina zápalníku
8. Misky zápalníku
9. Pojistka zápalníku
10. Pružina pojistky zápalníku
11. Vytahovač
12. Přítlačná tyčka vytahovače
13. Pružina vytahovače
14. Čep pružiny vytahovače
15. Kryt závěru
16. Hledí
16a Muška
17. Rám pistole

18. Pružina vypouštěče zásobníku
19. Vypouštěč zásobníku
20. Pružina zámku závěru
21. Zámek závěru
22. Uzamykací kulisa
23. Domeček spouště s vyhazovačem
24. Stojina spouště
25. Pružina spouště
26. Spoušť s táhlem
27. Záchyt závěru
28. Čep spouště
29. Čep domečku spouště
30. Podávač zásobníku
31. Pružina zásobníku
32. Dno zásobníku
32a Vložka zásobníku
33 Tělo zásobníku
34 Čep uzamykací kulisy

Výše uvedené číslování dílů se vztahuje k detailnímu výkresu v rozloženém stavu 
na str. 15/16.

Upozornění: Z důvodu zjednodušení manipulace byla roku 1991 zavedena 
změněná verze vratné pružiny závěru. Vratné pružina se dodává nyní jako 
kompletní sestava vratné pružiny, která nesmí být rozebírána! Dříve dodané 
vratné pružiny mohou ovšem dále zůstat bez problémů používány.

Komponenty pistole GLOCK
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EXPLOZIVNÍ ROZKRES (GLOCK 17)

Upozornění: 
Pistole Glock se skládají ze shodných/podobných částí. Tyto shodné/podobné 
části mají stejnou funkci tak, jak je vyobrazeno na přiloženém explozivním 
rozkresu (model Glock 17).

Části nekompatibilní s modelem Glock 17:

GLOCK 21/21C GLOCK 22/22C

Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 26, 27, 30, 31, 
32, 32a, 33

Díl 1, 2, 5, 11, 14, 23, 27, 30, 31, 32a, 33

GLOCK 23/23C GLOCK 24/24C/35

Díl 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32a, 33 Díl 1, 2, 5, 11, 14, 19, 23, 24, 30, 31, 32a, 33

GLOCK 25 GLOCK 26

Díl 1, 2, 3, 17, 20, 22, 26, 30, 31, 32a, 33 Díl 1, 2, 3, 17, 20, 22, 26, 31, 33

GLOCK 27 GLOCK 28

Díl 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32a, 33 Díl 1, 2, 3, 11, 17, 20, 22, 26, 30, 31, 32a, 33

GLOCK 29 GLOCK 30

Díl 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 
31, 32, 32a, 33

Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 
30, 31, 32, 32a, 33

GLOCK31/31C GLOCK 32/32C

Díl 1, 2, 5, 11, 14, 23, 30, 31, 32a, 33 Díl 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 
30, 31, 32a, 33

GLOCK 33 GLOCK 36

Díl 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32a, 33 Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34

GLOCK 37 GLOCK 38

Díl 1, 2, 5, 9, 11, 14, 23, 26, 27, 30, 31, 32a, 33 Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32a, 
33

GLOCK 39

Díl 1, 2, 3, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 
32a, 33

GLOCK 17C GLOCK17L/34 GLOCK 19/19C GLOCK20/20C

Díl 1, 2 Díl 1, 2 19, 24 Díl 1, 2, 3, 17, 20,  22, 26, 
31, 33

Díl 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 
17, 19, 23, 26, 27, 30, 32, 

32a, 33
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16a

11

16

12
13

14
8

7

6

5

10

9

15

24

23

25

26

27

22

19

18

29

34
28

20

21

17

2

3+4

1

32

33
31

32a

30

OPTIONAL (for part #25)
25a NEW YORK TRIGGER SPRING 1
25b NEW YORK TRIGGER SPRING 2

EXPLOZIVNÍ ROZKRES (GLOCK 17)
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BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY

Zbraň nemá žádné konvenční vnější bezpečnostní pojistné prvky, které se musí 
uvádět v činnost zvlášť. Všechna pojistná ústrojí fungují automaticky.

1. POJISTKA SPOUŠTĚ:

 Tento bezpečnostní prvek je integrován ve spoušti (26) v podobě páčky, která 
blokuje spoušť tak, že brání jejímu pohybu vzad. Je-li zbraň upuštěna na zem, 
nebo je-li spoušť vystavena bočnímu tlaku, je výstřel stále nemožný. Tato 
pojistka může být deaktivována pouze přímým stiskem prstu. Tato situace 
poskytuje maximální pohotovost při střelbě, kombinovanou s maximální 
bezpečností uživatele.

2. POJISTKA ZÁPALNÍKU:

 V zajištěné poloze pojistka (9) zaskakuje tlakem pružiny do vybrání zápalníku 
a blokuje jeho pohyb. Tato pojistka se deaktivuje pouze tehdy, je-li spoušť 
tlačena přímo dozadu.

3. BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE DOMEČKU SPOUŠTĚ:

 Zápalník (5) zatlačí tlakem pružiny zápalníku (7) spoušťovou páku nad 
bezpečnostní rampu. V této poloze nemůže spoušťové táhlo poklesnout a tím 
uvolnit zápalník.



18

MÍŘIDLA

Mířidla se skládají z hledí (16) a mušky (16a), do kterých jsou vsazeny bílé 
kontrastní vložky. Pevné hledí (na obr. 1) je seřiditelné horizontálním posuvem 
(na 25m: 20 – 40 cm) a na výšku výměnou (4 typy mířidel různé výšky) (rozsah 
seřízení na vzdálenost 25 m: 20 – 30 cm). Plně seřiditelné hledí (na obr. 2) lze 
nastavovat posuvem (při vzdálenosti 25 m cca 20 cm) a zdvih lze seřídit (rozsah 
na 25 m cca 36 cm*) malým šroubovákem, který je dodáván s hledím.

* závisí na modelu

NABÍJENÍ A STŘELBA

1. Zásobník je plněn tak, že každý jednotlivý náboj je zatlačen do zásobníku 
zepředu, základna náboje se jako první tlačí do zásobníku proti síle pružiny. Při 
použití výrobcem dodávaného rychlonabíječe se tento nasune na zásobník, 
který je opřen o pevnou podložku. Nabíječ je třeba pevně držet palcem shora 
na zásobníku. Tlačte nabíječ dolů proti působení pružiny zásobníku a druhou 
rukou zavádějte náboj do nabíjecího otvoru, zatím co držíte nabíječ v nejnižší 

Obr. 2

Obr. 1
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poloze. Nyní náboj palcem a ukazovákem lehce tlačte dolů (do zásobníku), 
přičemž vysouvejte nabíječ vzhůru (uvolněte pero zásobníku). Náboj přitom 
vklouzne do zásobníku. Tento postup opakujte s dalšími náboji.

2. Vsuňte zásobník do zásobníkové šachty, dokud nezaskočí vypouštěč 
zásobníku. 

3. Volnou rukou zatáhněte závěr do zadní úvratě a nechte jej sklouznout do 
přední polohy. Ukazováček musí přitom být mimo spoušť. Zbraň je nyní 
zajištěna a připravena ke střelbě.

4. Po vystřelení posledního náboje ze zásobníku zůstane závěr v zadní poloze 
– ve střelecké pohotovosti. Prázdný zásobník vyjmeme ze zbraně stiskem 
vypouštěče zásobníku (19). Vložíme nový zásobník a potom buď stlačíme 
dolů záchyt závěru (27) (viz foto č. 2) nebo závěr zatáhneme lehce vzad a 
necháme jej sklouznout do přední polohy. Zbraň je opět zajištěna a připravena 
ke střelbě.
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VYBÍJENÍ

1. Vyjměte zásobník.(viz foto č. 1.)
2. Závěr (1) zatáhněte do zadní úvratě, aby byl vyhozen náboj z komory hlavně (2).
3. Zkontrolujte, že žádný náboj není v nábojové komoře.
4. Nechte závěr sklouznout dopředu a stiskněte spoušť (zbraň musí směřovat 

bezpečným směrem) tak, že zůstane v zadní poloze. Všechny 4 operace musí 
být bezpodmínečně provedeny při každém vybíjení.

 Foto 1

 Foto 2
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ROZBORKA A SBORKA

1. Pro normální čištění stačí provést tzv. polní rozborku – rozložit pistoli na její 
hlavní části:

 - závěr (1)
 - hlaveň (2)
 - sestava vratné pružiny (3)
 - rám (17)
 - zásobník

2. Pro údržbu a čištění pistole se doporučuje použít čisticích pomůcek, které se 
dodávají jako příslušenství a jsou k dostání v odborných obchodech, čisticí 
tkanina a speciální vazelína nebo olej na čištění zbraní.

3. Vybití:
 - vyjměte zásobník (viz foto 1)
 - závěr (1) zatáhněte do zadní úvratě, aby byl vyhozen náboj z komory hlavně (2).
 - přesvědčte se, že v nábojové komoře už není žádný náboj.
 - nechte závěr sklouznout vpřed a stiskněte spoušť do krajní zadní polohy.
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4. Rozborka závěru (viz foto č. 3)

- uchopte pistoli do pravé nebo levé ruky tak, aby čtyři prsty ležely přes závěr 
a palec se opíral o zadní stranu rámu

- prsty zatáhněte závěr (1) asi o 3 mm nazpět
- zámek závěru (21) palcem a ukazováčkem druhé ruky stáhněte dolů
- závěr tlačte vpřed, až se vysune z vodítek rámu. Jestliže stáhnete závěr 

příliš daleko dozadu (více než 3 mm), spoušť přejde do přední polohy. Potom 
nelze závěr oddělit od rámu (17). Nepoužívejte sílu. Nejprve je třeba spoušť 
stisknout do zadní polohy.

Foto 3
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5. Vyjmutí hlavně (viz foto č. 4)

- sestavu vratné pružiny (3) zatlačte palcem lehce vpředu a nadzdvihněte
- vyjměte vratnou pružinu ze závěru ( viz foto č. 4)
- uchopte hlaveň za zajišťovací prvek, posuňte ji lehce vpřed, nadzdvihněte a 

táhněte ji vzad a vzhůru ze závěru ven. Před dalším rozebíráním závěru a 
rámu poukazujeme na bezpečnostní a garanční pokyny. Sborka pistole se 
provádí opačným postupem. Přitom dbejte, aby zadní část vodítka vratné 
pružiny závěru byla vložena do půlměsícového zahloubení na kulise hlavně.

Foto 4
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BEZPEČNOSTNÍ A ZÁRUČNÍ POKYNY

1. Je-li kupujícím nebo třetí osobou prováděn podrobnější stupeň rozborky, než 
jaký byl popsán v těchto pokynech a dojde-li k poškození nebo poruchám 
funkcí následkem neodborného zacházení nebo neúplné sborky a následkem 
toho k vyřazení bezpečnostních prvků, ztrácí kupující jakýkoli nárok na plnění 
záruky za takto vzniklé osobní nebo věcné škody.

2. Každá změna základní konstrukce zbraně znamená automaticky ztrátu 
záruky. Manipulace s bezpečnostními prvky a použití manipulované zbraně je 
z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.

3. Následující činnosti nesmí být prováděny, protože mohou vést k poškození 
zbraně:

  - Na nenabité zbrani se nesmí spoušť (26) rukou posouvat do přední polohy aby 
nedošlo k poškození vnitřních pojistek . Nastavování spouště do přední polohy 
se smí provádět pouze stáhnutím závěru (1) vzad (cca 15 mm nebo více).

  - Pokud se při sejmutém závěru dostala spoušť neúmyslně do přední polohy, 
smí se spoušť odlehčit jen tak, že se vyvine na spoušťové táhlo tlak ve směru 
k ústí hlavně a současně se stiskne spoušť do zadní polohy.

  - Při sejmutém závěru se nesmí zápalník (5) rukou posouvat vzad (napínat), 
aby nedošlo k poškození zápalníku a/nebo pojistky zápalníku následkem jeho 
uvolnění a prudkého nárazu do pojistky zápalníku (9).

   - Kovová vložka čela závěru (15) se nesmí odstraňovat

4. Výrobce nepřebírá jakoukoliv záruku při použití vadné, poškozené, znovu 
nabíjené nebo takové munice, která neodpovídá normám CIP a SAAMI. 
Stejně tak odmítá výrobce jakoukoliv záruku, jestliže nejsou přísně dodržovány 
pokyny návodu k použití.
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KONTROLA BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ

Následující kontroly bezpečnostních prvků se musí provádět v pravidelných 
intervalech, například před každým použitím nebo při čištění zbraně po jejím 
použití:

a) Kontrola zajištění spouště
  - Vyjměte zásobník z pistole a ujistěte se, že v nábojové komoře není žádný 

náboj. Potom můžete spoušť stisknout.
  - Nastavte spoušť opět do přední polohy zatažením závěru dozadu. Pojistka 

spouště ji musí přitom bezpečně zajistit (vyskočit).
  - Při bočním stisku spouště musí zůstat pojistka účinná a blokovat pohyb 

spouště.
  - Selhání pojistky spouště, která správně nezaskočí nebo neblokuje, 

naznačuje, že je defektní. Nenabíjejte a neužívejte zbraň, kontaktujte 
dodavatele nebo zbrojního odborníka, touto firmou pověřeného.

b) Kontrola pojistky zápalníku
  - Rozložte zbraň na hlavní části a vyjměte vratnou pružinu závěru s vodítkem a 

hlaveň ze závěru.
  - Držte závěr svisle s ústím dolů a přitlačte na pojistku zápalníku. Hrot 

zápalníku by se měl propadnout směrem k ústí a viditelně vyčnívat z otvoru 
pro zápalník.

  - Držte pojistku zápalníku stisknutou a zatřeste závěrem. Měli byste zřetelně 
slyšet, jak se zápalník volně pohybuje („GLOCK sound“).

  - Ručně odtáhněte zápalník asi o 5 mm.
  - Držte závěr v horizontální poloze a tlačte zápalník směrem k ústí pistole, 

přičemž pojistka zápalníku musí být vysunuta. Zápalník nesmí vyčnívat 
ze svého otvoru. Jestliže vyčnívá, musí se zápalník i jeho pojistka 
vyměnit.
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⊗

MAZÁNÍ

Mažte vždy jen označená místa
Na každé místo jen jednu kapku!

Nemazat šachtu zápalníku

MAZÁNÍ
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MAZÁNÍ

Mažte vždy jen označená místa
Na každé místo jen jednu kapku!
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MAZÁNÍ

Mažte vždy jen označená místa
Na každé místo jen jednu kapku!
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MAZÁNÍ

Mažte vždy jen označená místa
Na každé místo jen jednu kapku!



GLOCK 17, 17C, 22, 22C, 31, 31C, 37

GLOCK 20, 20C, 21, 21C GLOCK 19, 19C, 23, 23C, 25, 32,
32C, 38    



GLOCK 26, 27, 28, 33, 39

GLOCK 29, 30

GLOCK 34, 35

GLOCK 36
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