MODERNÍ ZBRANĚ

MARTIN ONDRAČKA

Americké PUŠKY

Knightʼs Armament SR-25 E2 CC (Combat Carbine)

Od tradiční americké SHOT Show 2018 v Las Vegas už sice uplynulo víc než půl roku,
ale tato prestižní výstava byla – ostatně jako vždy – natolik obsažná, že vždycky stojí
za to se ohlédnout a seznámit čtenáře alespoň s některými aspekty. Učinil tak i náš
spolupracovník Martin Ondračka a zaměřil se na moderní dlouhé zbraně. Nevěnuje se
však největším výrobcům, ale menším vývojovým a výrobním firmám, které už si získaly
nemalé renomé.

V

zhledem k zaměření akce na
americký trh, který je sám
o sobě gigantický, bylo možné
na SHOT Show vidět četné variace platforem AR10 a AR-15, které jsou
však čím dál víc oblíbené také v Evropě.
Mnohé menší firmy předváděly různé tuningy AR patnáctek. Některá řešení byla
k zamyšlení, některá k pobavení a jiná
více či méně inspirativní. Budu psát spíš
o těch, která podle mne mají šanci dorazit
na pulty našich obchodů.

Knightʼs Armament

Tuto společnost asi není třeba příliš
představovat. Zakladatel firmy C. Reed
Knight ml. se soustředil na vývoj produktu,

který by splňoval náročné požadavky US
Special Operations Forces a ve spolupráci
s konstruktérem Eugenem M. Stonerem
přivedli začátkem 90. let minulého století
na svět legendární SR-25 (Stoner Rifle),
DMR, kterou má ve výzbroji americká
armáda, USSS – Counter Sniper Team
americké tajné služby nebo například
polský Grom. Řada čtenářů tuto zbraň
zná pod označením M110, které získala při
katalogizaci v americké armádě.
Mohl jsem si prohlédnout verze SR-25
E2 CC (Combat Carbine) a E2 PR M-LOK
(Precision Carbine), které kromě skvělého zpracování a povrchové úpravy mají
plovoucí hlaveň s pětidrážkovým vývrtem
vyrobeným technologií vyvinutou firmou

Boots Obermeyer, hlavním dodavatelem
dělostřeleckých hlavní pro americkou
armádu. Tento vývrt prý nechá střelu lépe
zaříznout do drážek, protože jednotlivá
pole mají přechod do drážky zkosený,
a ne ostře rovný jako u konvenčních typů
vývrtu. Hlavní ovládací prvky umístěné
na pouzdře závěru (upper receiver) jsou
ovladatelné z pravé i levé strany, což
ocení nejen leváci, ale také řada střelců
tzv. praktických disciplín, kterým toto řešení urychlí činnost na zbrani nebo rozšíří
možnosti jejich technické ekvilibristiky.
Všechny zbraně rytířů mají dvojstupňové laděné spouště s odporem 20 N
a s mrtvým chodem, které jsou opravdu
velmi dobře čitelné a po chvíli práce na

Knightʼs Armament SR-25 E2 PR M-LOK
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