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Slovakia 

M ladá slovenská společnost 
Grand Power nabízí stře-
lecké veřejnosti i  státním 

ozbrojeným složkám bohatou kolekci 
moderních samonabíjecích pistolí s kla-
sickým dvojčinným spoušťovým me-
chanismem a externě umístěným bicím 
kladívkem (s  výjimkou modelu Q100). 
Vyjma sportovní a rekreační malorážky 
K22S pracují všechny současné modely 
této firmy na principu uzamykání závě-
ru zajištěného rotací pohyblivé hlavně, 
což výrazně zvyšuje střelecký komfort. 
Odpadá zde totiž masivní zpětný ráz, 
a  to i v případě úctyhodné ráže .45 ACP 
(11,43 × 23 mm), a navíc zbraně charakte-
rizuje také menší zdvih během palby. Na 
druhou stranu ale uzamykací váleček 
umístěný v rámu zbraně vyžaduje ales-
poň v  případě nových zbraní pečlivější 
údržbu, především vhodné mazání.

INOVACEMI NA 
ŠPIČKU V OBORU
Mezi pozitiva můžeme zařadit také obou-
stranné ovládací prvky, vyhovující pravá-
kům i  levákům. Pro výrobu závěrového 
mechanismu používá Grand Power vyso-
ce kvalitní, korozivzdornou chrom-mo-
lybden-vanadovou ocel (Cr-Mo-Va), jež 
zaručuje vysokou životnost pistolí i  při 
každodenním používání v nepříznivých 
klimatických podmínkách. Nadstan-
dardní konstrukční výdrž dále podpo-
ruje tepelná úprava oceli i další výrobní 
procesy.

Ve slovenské pistoli může nalézt za-
líbení i konzervativec, který nemá v ob-
libě zbraně překypující plastovými 
součástkami, protože z  toho materiálu 
je vyrobena zpravidla jen část rámu. Do 
něj výrobce zapouští kovový kontejner 
s vodicími lištami z oceli, která prochá-

zí tvrdicím kalením. Kvalitu použitých 
hlavní zaručuje ušlechtilá ocel, pro-
cházející indukčním kalením povrchu 
pro vyšší odolnost. Rukojeti pistolí jsou 
kompletně vyrobeny z  kvalitního poly- 
amidu GF 30 a  výrobce myslí také na 
rozdíly v tělesné konstituci konkrétních 
střelců a střelkyň. Nabízí totiž hned čty-
ři typy vyměnitelných gripů, díky kte-
rým pistole padnou do rukou doslova 
každému.

Grand Power zásobuje asi padesát 
trhů na celém světě, například slovenský, 
český, ruský, americký, kazašský, kanad-
ský, jihoafrický či brazilský. Vyváží více 
než dvacet typů pistolí, určených jak pro 
sebeobranu a službu u armády či policie, 
tak pro sportovní účely.

Pistole od Grand Poweru nabízejí 
řadu povedených detailů. Jedním z nich 
je třeba oranžový podavač zásobníku, 
který střelci jasně signalizuje, že mu prá-
vě došlo střelivo. Další zajímavost před-
stavuje univerzální typ rámu, na kterém 
je postavena většina pistolí ze současné 
nabídky firmy. To se však netýká třeba 
drobného sub-kompaktu P11, či naopak 
masivních modelů P40 (ráže .40 S&W) 
a P45 (ráže .45ACP). 

Celých 99 % produkce této 
firmy směřuje na export. Její zbraně 

odborníci označují za přímé konkurenty nejen pro 
Českou zbrojovku, ale třeba i rakouský GLOCK. 
V případě pistolí Grand Power si na své přijdou 
střelci toužící po originálním konstrukčním prvku, 
neboť většina z nich je na principu atypického 
uzamykání závěru
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P1 je semikompaktní (disponuje pl-
nou délkou pažbičky, ale má zkrá-

cenou hlaveň) SA/DA model s kratším 
závěrem a hlavní jako standardní mo-
del K100. To zbrani oproti standardní 
velikosti přidává větší kompaktnost, ov-

šem při zachování palebné ka-
pacity a pohodlného držení, 
což ocení hlavně její uživatelé 
při skrytém nošení. Přesnost 
a nástřel zůstávají u P1 na-
vzdory změně délky hlavně na 
úrovni standardních modelů.

V AKCI:
Při střelbě jsem ocenil především jed-
noduchá, přitom naprosto zřetelná mí-
řidla a později mě nadchla světlovodná 
varianta, za kterou si ale připlatíte. Mile 
překvapil rotační pohyb hlavně, jenž 

skutečně chování této 
relativně krátké pistole 
„umravňuje“ i během vý-
střelů následujících rych-
leji po sobě. 

Tento model opatřený SA/DA re-
žimem představuje výsledek za-

pracování nejpřísnějších požadavků 
kladených na univerzální zbraň, která 
by měla sloužit jak střelcům soutěžícím 
v praktických disciplínách, tak přísluš-
níkům speciálních jednotek ozbrojených 
složek státu. Rám umožňuje připojení 
taktické lampy na univerzální taktic-
kou lištu MIL STD 1913 Picatinny rail. 

Mířidla umožňují 
již v základním pro-
vedení stranovou 
korekci kovového 
hledí, muška je plastová.

V AKCI:
Tato plnohodnotná služební zbraň má 
zvláště plynulý chod dvojčinné spouš-
tě, který je zde hladký a bez nárůstu od-
poru – a to jsem střílel ze standardního 
kusu bez dodatečných úprav! Zbraň pak 
velmi překvapí výstřelem, což se pozitiv-

ně odráží na přesnosti palby. Chod závě-
ru i chvíle, kdy střela opouští hlaveň, se 
z hlediska vnímání laika velmi blíží cho-
vání pistole „standardní“ konstrukce. 

Tento drobnější samonabíjecí sub-
-kompakt se speciálně navrženým 

rámem se svými rozměry i ráží skvě-
le hodí pro každodenní skryté nošení. 
Tento model ocení především uživatelé 
požadující velkou palebnou sílu při mi-

nimálních rozměrech zbraně. Proto se 
těší značné oblibě zvláště u žen.

V AKCI:
I když se jed-
ná o nejmen-
ší model od 
Grand Poweru, 
chová se kul-
tivovaně a lze s ním dosahovat 
slušných střeleckých výsledků. 
Výstřel z krátké hlavně je zde o po-
znání ráznější, ale nejde o nic ne-
zvládnutelného. 

P11: Drobný, ale výkonný

Ráže: 9 mm luger
Celková délka: 202,5 mm
Výška bez zásobníku: 133,5 mm
Celková šířka: 36 mm
Délka hlavně: 108 mm
Hmotnost bez zásobníku: 740 g
Hmotnost s prázdným zásobníkem: 820 g
Kapacita standardního zásobníku: 15 nábojů
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K100

Ráže: 9 mm luger
Celková délka: 179 mm
Výška bez zásobníku: 118 mm
Celková šířka: 36 mm
Délka hlavně: 85 mm
Hmotnost bez zásobníku: 640 g
Hmotnost s prázdným zásobníkem: 737 g
Kapacita standardního zásobníku: 12 nábojů
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P11

Ráže: 9 mm luger
Celková délka: 187,5 mm
Výška bez zásobníku: 133,5 mm
Celková šířka: 36 mm
Délka hlavně: 93 mm
Hmotnost bez zásobníku: 690 g
Hmotnost s prázdným zásobníkem: 770 g
Kapacita standardního zásobníku: 15 nábojů

TE
CH

NI
CK

Á 
DA

TA

P1

K100: Univerzál do každé situace

P1: Nejprodávanější model
a-

é
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ším jed-
telná mí-
tlovodná 
atíte. Mile

ně, jenž 

skutečně chování této 
relativně krátké pistole 
„umravňuje“ i během vý-
střelů následujících rych-
leji po sobě.
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Tato malorážo-
vá samonabíje-

cí pistole ráže .22 LR je 
určená především na 

rekreační vyžití, skvěle 
však poslouží i k výcvi-

ku profesionálů. Spouš-

ťový mechanismus 
pracuje v jednočin-
ném i dvojčinném re-
žimu. Drážkovaná 
hlaveň je pevně spo-

jena s ocelovým kontejnerem uloženým 
v polyamidovém rámu. Mezi největší vý-
hody tohoto modelu patří finančně ne-
náročná střelba, ovšem při zachování 
konceptu plnohodnotné „devítky“.

V AKCI:
Po vystřílení prvních pěti ran mne jako 
první napadlo: „Konečně zbraň, za kterou 
vám přítelkyně či manželka nevynadá!“ 

Skvěle totiž padne do ruky a střelba se 
tak stává více než pohodlnou záležitostí. 
Malá ráže způsobuje prakticky zanedba-
telný zpětný ráz či zdvih, přitom objem-
ná rukojeť střelci umožňuje dostatečně 
pevný úchop. Ideální model třeba pro 
první seznamování s palnými zbraněmi 
a dlouhá odpoledne na střelnici. 

Na trh nedávno uvedenou 
zbraň provázejí mnohá nej – 

v současnosti lze hovořit o jedné 
z nejlepších služebních pistolí, 
jež se bez přehánění vyrov-
nává tolik opěvovaným GLO-
CKům. Uživatel si na první pohled 
všimne skrytého bicího mechani-

smu i přehledných mířidel. 
Rám zbraně nese speciální liš-
tu pro doplnění taktickou sví-
tilnou a jinými pomůckami 
(ve vojenském standardu MIL 
STD 1913).  

V AKCI:
Tento patrně průlomový model nabí-
zí bleskovou střeleckou pohotovost, ale 
především zajímavě vyladěný spoušťo-
vý mechanismus – se spouští si lze do-
slova „pohrávat“, a to až do bodu, za 
nímž jasně poznáte odpor předcházející 
výstřelu. Pro mne rozhodně nejpohodl-
nější zbraň celého testování. 

Model P40 rozši-
řuje „služební“ 

sérii K100 i do střelec-
ky populární ráže .40 

S & W, jakož i 10 AUTO 
a .357 Sig. Zbraň je po-

stavena na poslední genera-
ci rámu MK12 vybaveného 
novým systémem rozbor-
ky přes rozborný segment. 
Tato inovace zajišťuje i lepší 
ergonomii úchopu při palbě 
obouruč.

V AKCI:
Tento kalibr byl asi nejtvrdším oříškem. 
Zdálo se mi totiž, že zpětný ráz je zde 
ještě masivnější než u .45 ACP. Zbraň pů-
sobí v ruce skutečně impozantně a při 
střelbě je držení oběma rukama zcela 
nezbytné. 

K22S: Radost ze střelby

Q100: Šampion budoucnosti

P40: V impozantní ráži

Ráže: .22 LR
Celková délka: 211,5 mm
Výška bez zásobníku: 133,5 mm
Celková šířka: 36 mm
Délka hlavně: 127 mm
Hmotnost bez zásobníku: 670 g
Hmotnost s prázdným zásobníkem: 720 g
Kapacita standardního zásobníku: 10 nábojů
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K22S

Ráže: 9 mm luger
Celková délka: 202,5 mm
Výška bez zásobníku: 133,5 mm
Celková šířka: 36 mm
Délka hlavně: 108 mm
Hmotnost bez zásobníku: 740 g
Hmotnost s prázdným zásobníkem: 820 g
Kapacita standardního zásobníku: 15 nábojů
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Q100

Ráže: .40 S&W / 10mm AUTO / .357 Sig
Celková délka: 206,5 mm
Výška bez zásobníku: 135,5 mm
Celková šířka: 36 mm
Délka hlavně: 108 mm
Hmotnost bez zásobníku: 770 g
Hmotnost s prázdným zásobníkem: 880 g
Kapacita standardního zásobníku: 14 nábojů
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P40
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Plnokrevnou „pětačtyřicítku“ cha-
rakterizuje masivnější konstrukce 

rámu poslední generace, která umož-
ňuje rozborku přes rozborný segment. 
Tuhle „medvědobijku“ si dle slov prodej-
ce pořizují zákazníci s jistou nostalgií 
po klasické americké ráži i ti, kteří chtě-
jí nekompromisně chránit svá obydlí.

V AKCI:
Oproti očekávání ma-
sivního zpětného 
rázu pistole mile pře-
kvapila, byť výkonné 
střelivo samozřejmě udělá se stabilitou 
méně zkušeného střelce své. Při prak-
tické střelbě jsem ale dosahoval lepších 
výsledků na terči než s menším kalib-
rem .40 S&W. 

Tento sportovní model svým de-
signem navazuje na osvědčený typ 

K 100 X-TRIM. Nápadné výřezy na bo-
cích závěru slouží k odlehčení a zároveň 
usnadňují manipulaci se zbraní. Pisto-
le je osazena stranově a výškově nasta-
vitelnými mířidly Elliason v kombinaci 
se světlovodnou muškou. Prodloužený 
závěr a masivní hlaveň s maximální po-
volenou délkou tohoto krasavce před-
určuje k soutěžní střelbě praktických 
disciplín a poctivé zpracování terčové 
hlavně umocňuje spoušťový mechani-
smus nové koncepce. Je proto logické, 
že Grand Power tento model označil za 
svoji vlajkovou loď.

V AKCI: 
Střelba z X-Caliburu představuje sku-
tečný zážitek, patří ovšem do rukou 
především zkušeným střelcům. Už sa-
motný pohled na tuto zbraň vzbuzuje 
oprávněný respekt i nadšení, při střelbě 
zase oceníte dopředu posunuté těžiště, 
a tím možnost pálit třeba dvojvýstře-
ly. Zelenáč s příliš uvolněným držením 
zbraně ale může nechtěně zafungovat 
jako brzdovratný mechanismus a prud-
kým posunem rukou dozadu při výstře-
lu může závěru zabránit ve vyhození 
starého a nabití nového náboje. 

P45: Příruční kanón

X-CALIBUR: Vlajková loď

Ráže: .45 ACP
Celková délka: 206,5 mm
Výška bez zásobníku: 137,5 mm
Celková šířka: 36 mm
Délka hlavně: 108 mm
Hmotnost bez zásobníku: 750 g
Hmotnost s prázdným zásobníkem: 847 g
Kapacita standardního zásobníku: 10 nábojů
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P45

Ráže: 9 mm luger
Celková délka: 220 mm
Výška bez zásobníku: 133,5 mm
Celková šířka: 36 mm
Délka hlavně: 126,7 mm
Hmotnost bez zásobníku: 797 g
Hmotnost s prázdným zásobníkem: 885 g
Kapacita standardního zásobníku: 15 nábojů
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X-CALIBUR

AKTUÁLNÍ CENÍK 
PISTOLÍ GRAND 
POWER
P1 13 524 Kč
K100 13 524 Kč
P 11 15 099 Kč
K22S 12 686 Kč
Q100 14 999 Kč
P40 19 478 Kč
P45 26 417 Kč
X-Calibur 26 870 Kč

dělá se stabilitou 
ce své. Při prak-kk
dosahoval lepších 
s menším kalib-


