Duel: Colt M1911 vs. Glock 21:
Legenda a revoluce v ráži .45 ACP

Pistolová munice ráže .45 ACP si zejména v USA dosud udržuje velkou popularitu, z níž čerpá i trvající obliba legendární zbraně Colt M1911. Na trhu však pochopitelně existuje široká nabídka dalších „pětačtyřicítek“, z nichž patří na špičku výrobky rakouské firmy Glock. Která ze zbraní lépe splňuje požadavky střelců?

Historie legendárního náboje .45 ACP (Automatic Colt Pistol) sahá na počátek 20. století, kdy značka Colt experimentovala s různými rážemi střeliva pro bubínkové revolvery i tehdy úplně nový druh zbraní, a to poloautomatické pistole s řadovými zásobníky. Nakonec se v roce 1905 dospělo k dnešní podobě náboje a současně s ním vznikla také pistole, ze které se pak vyvinul slavný Colt M1911. Dosud jde o nejpopulárnější zbraň ráže .45 ACP, ale na popularitě známé a oblíbené munice se pochopitelně chtěly přiživit i další firmy. Mezi ty, jimž se podařilo uspět a získat si spokojené zákazníky mezi skutečně náročnými americkými střelci, se řadí rakouská společnost Glock, která zkonstruovala pistoli Glock 21.

US Army požaduje silnější munici
Základ konstrukce pistole M1911 je v podstatě ještě starší než onen náboj, jelikož slavný John Moses Browning (1855–1926) navrhl základní design takové poloautomatické pistole už v 90. letech 19. století. Původně počítal s ráží .38 ACP a tuto munici používala pistole Colt M1900, ale americká armáda chtěla výkonnější střelivo. Při bojích s povstalci na Filipínách se ukázaly nedostatečné výkony podobné ráže .38 Long Colt, jelikož rebelové z kmene Moro někdy brali drogy, kvůli nimž nevnímali bolest, takže je „osmatřicítky“ leckdy nezastavily. US Army tedy obrátila pozornost k „pětačtyřicítkám“ a znovu se rozšířilo užívání revolverů ráže .45 Colt, ale definitivní řešení měla zaručit nová poloautomatická pistole. Generál John T. Thompson, jenž se potom stal známým jako tvůrce samopalu Thompson, prohlásil, že nová pistole má mít ráži „ne menší než .45“. Právě podle těchto armádních požadavků firma Colt zkonstruovala novou munici .45 ACP a John Browning pro ni přepracoval pistoli M1900. Zbraň ale posléze musela projít náročnými srovnávacími testy a konstrukce podstoupila několik změn, jelikož důstojníci vyjadřovali různé výhrady. Náročnost zkoušek dokládá také fakt, že byly úspěšně uzavřeny až v roce 1910, avšak vynaložený čas a námaha stály za to, protože zbraň s oficiálním označením „Automatic Pistol, Caliber .45, M1911“ představovala skutečně vynikající konstrukci. Sériové kusy přišly do rukou příslušníků US Army a US Marine Corps v roce 1913, a tak za čtyři roky mohly nové „pětačtyřicítky“ dokázat svoje kvality v první světové válce. Z bojového nasazení vyplynulo několik požadavků na menší změny, a tudíž se od roku 1926 dodávaly pistole verze M1911A1, vyznačující se např. odlišnou dlaňovou pojistkou a jiným uložením vratné pružiny. Základní konstrukce slavné zbraně však zůstala stejná, neboť prokázala naprosto mimořádnou výkonnost a spolehlivost, a proto americká armáda necítila potřebu nahrazovat Colt M1911 až do začátku 80. let, což o kvalitě asi hodně vypovídá. V řadě vojsk (zejména v zemích Latinské Ameriky) se s touto pistolí lze naprosto běžně setkat i dnes.

Slavný Browningův mechanismus
Z dnešního pohledu představuje mechanismus zbraně M1911 hodně konzervativní konstrukci, nesmíme však zapomínat, že pochází vlastně z konce 19. století, kdy šlo takříkajíc o revoluční design. Zdrojem pohonu je zákluz hlavně a pistole se vyznačuje zejména tím, že při fungování dochází ke snížení zadní části hlavně. Po výstřelu se hlaveň a závěr pohybují dozadu společně jako jeden celek, držený pohromadě ozuby, které zapadají do drážek na vnitřku závěru. Potom ovšem výkyvný článek na spodku hlavně způsobí ono snížení, čímž ozuby vystoupí z drážek a pohyb hlavně se zastaví, zatímco závěr pokračuje v pohybu vzad. Dojde k vyhození nábojnice a zastavení závěru po nárazu na vratnou pružinu, načež závěr začne konat pohyb vpřed, což se postará o vsunutí nového náboje, hlaveň se vykývne zpátky, opět se spojí se závěrem a pistole je připravena k další ráně. Mírně upravená podoba tohoto mechanismu se zanedlouho objevila i ve slavné pistoli Browning HP a u mnoha pistolí se pořád používá. Sama pistole Colt M1911 se díky němu stala legendou a rychle si získala zákazníky mezi vojáky, policisty i sportovními a dalšími civilními uživateli. Pochopitelně k tomu zásadně přispělo užívání výkonného náboje s mimořádnou zastavovací schopností, ovšem značné popularity dosáhly i stejně konstruované pistole Colt v řadě jiných ráží. Střelivo .45 ACP nezbytně vyžaduje kvalitní výcvik, aby se dal jeho potenciál plně využít, ale sama pistole představuje nenáročný, spolehlivý, velice odolný a bezpečný výrobek, což vysvětluje její trvající oblibu. Za hlavní nedostatek se obvykle pokládá malá kapacita zásobníku (7 nábojů). Standardní služební pistolí US Army se tudíž v roce 1986 stala zbraň M9 (Beretta 92F) ráže 9 mm, ale u speciálních jednotek si pořád udržují popularitu „pětačtyřicítky“. Převládají sice produkty firmy Heckler & Koch, v roce 2012 si však námořní pěchota pro své zvláštní útvary objednala 12 000 pistolí M45A1 CQBP (Close Quarters Battle Pistol), jak se označuje nejnovější verze typu M1911.

Pistole od výrobce zemních strojů
Mezi pistolemi ráže .45 ACP si Colt M1911 a jeho deriváty dodnes udržují velmi silné pozice, jejich absolutní hegemonie však skončila na přelomu 80. a 90. let. V té době začaly i evropské zbrojovky věnovat pozornost americkému zbrojnímu trhu a požadavkům Američanů. S malou nadsázkou se říkalo, že američtí milovníci pistolí obvykle rozdělují zbraně na „pětačtyřicítky“ a ty ostatní. Evropští výrobci jako německý Heckler & Koch, švýcarský SIG Sauer a rakouský Glock přijali výzvu a začali konstruovat postole této ráže, se kterými se jim následně skutečně povedlo prorazit i na americký trh. Jestliže u ozbrojených sil nejvíce bodovaly deriváty pistole Heckler & Koch USP, tak mezi policisty a civilními uživateli dosáhly největší obliby výrobky firmy Glock, jež sídlí v rakouském městě Deutsch-Wagram. V Americe získala první úspěchy v polovině 80. let, když tam začala vyvážet (a následně i vyrábět) svoje pistole jiných ráží, jež vesměs vycházejí z konstrukce Glock 17. Tato poloautomatická pistole, která se objevila roku 1982, znamenala ve své době téměř revoluci a nyní se její zrod považuje za jeden z důležitých mezníků v dějinách ručních zbraní. Vznikla podle extrémně náročných požadavků rakouských vojáků a její vítězství bylo překvapivé, protože firma Glock do té doby vyráběla spíše nástroje pro zemní práce. Glock 17 vzbudil značný zájem kvůli faktu, že rám nebyl vyrobený z kovové slitiny, nýbrž z polymerového plastu. Objevily se proto obavy, že by se dal pronést detekčním rámem, pistole má ovšem spoustu ocelových součástí a použitý druh polymeru se ukazuje i na rentgenu. Vyskytly se také určité pochyby o mechanické odolnosti plastového rámu, jež se ale v praxi vesměs ukázaly jako neopodstatněné. Nezvyklým rysem designu Glock je fakt, že sice využívá klasický funkční mechanismus ve stylu Browning FN, ale přitom nemá žádnou vnější pojistku. O bezpečnost zbraně se stará trojice vnitřních prvků (a sice pojistka spouště, pojistka úderníku a pádová pojistka), jež se postupně deaktivují při tisknutí spouště. Díky nim si Glock získal pověst mimořádně bezpečné a spolehlivé zbraně.

Úspěchy Rakušanů na trhu v USA
Nebylo tomu tak ovšem od počátku, jelikož inovativní rysy nové zbraně budily také nedůvěru. Tu se však podařilo poměrně rychle překonat a rakouská značka zřídila i továrnu v americkém státě Georgia, kde začala vyrábět pistole jiných ráži než 9 mm Parabellum. V současnosti jsou tedy zbraně Glock vůbec nejrozšířenějšími pistolemi ve výbavě amerických policejních sborů, FBI a dalších federálních agentur pro vymáhání práva a pořádku. Zejména právě pro agentury tohoto druhu vznikly pistole kalibru 10mm Auto nazvané Glock 20 (plná velikost) a Glock 29 (subkompaktní) a pistole pro munici .40 S&W pojmenované Glock 22 (plná velikost) a Glock 23 (subkompaktní). Především pro civilní zákazníky nabídla rakouská zbrojovka zbraň slavné ráže .45 ACP, která nese jméno Glock 21. Začala se vyrábět v roce 1991 a okamžitě si získala obrovskou pozornost, jelikož představovala něco zdánlivě nemožného, a to „pětačtyřicítku“ se zásobníkem na 13 ran. Stejný zásobník se dá vložit rovněž do subkompaktní pistole Glock 30, ale standardní zásobník pro tuto zbraň má kapacitu 10 ran. Oba tyto typy se nabízejí rovněž ve verzi SF (Short Frame) se zkráceným rámem a kratším chodem spouště; začala se však ozývat i kritika, že Glock 21 a 30 mají příliš objemnou rukojeť, kvůli níž je osoby s menšíma rukama (zejména ženy) nemohou dobře používat. Odpovědí se stala ultra-kompaktní pistole Glock 36, jež využívá úzký rám a speciálně zkonstruovaný jednořadový zásobník pouze na šest ran, jenž se nedá zasunout do žádné jiné zbraně rakouského výrobce. Poslední „pětačtyřicítkou“ značky Glock je sportovní provedení Glock 41 s hlavní prodlouženou o 18 mm. Základní verze Glock 21 se v malém počtu vyskytuje ve výzbroji zvláštních jednotek Delta Force a Navy SEAL, ale primárně jde o pistoli pro civilní uživatele. V každém případě ale úspěch této zajímavé zbraně dokazuje, že se producenti ze starého kontinentu dovedou prosadit i v tak „bytostně americké“ kategorii zbraní, jakou představují oblíbené „pětačtyřicítky“.
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Parametry pistole Colt M1911A1
Munice: .45 ACP (11,43 mm)
Kapacita zásobníku: 7 nábojů
Délka zbraně: 219 mm
Délka hlavně: 128 mm
Výška zbraně: 133 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 1,14 kg
Hmotnost nabité zbraně: 1,40 kg
Úsťová rychlost střely: 250 m/s

Parametry pistole Glock 21
Munice: .45 ACP (11,43 mm)
Kapacita zásobníku: 13 nábojů
Délka zbraně: 193 mm
Délka hlavně: 117 mm
Výška zbraně: 139 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 0,75 kg
Hmotnost nabité zbraně: 1,09 kg
Úsťová rychlost střely: 250 m/s
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