Představujeme

Zbraň mého srdce –

PAR Mk3

Mgr. Pavel ČERNÝ

Když jsem byl nedávno osloven šéfredaktorem Střelecké revue, abych napsal
článek o zbrani svého srdce, rád jsem na tuto nabídku kývl. Pak jsem ale začal
váhat – která to vlastně je? Zbraní, ke kterým mám vztah, mám požehnaně.
Od mých několika Glocků, které jako vysoce praktické zbraně používám ke střelecko-taktickému výcviku a nosím pak vlastně permanentně na obranu, přes brokovnici Remington 870, se kterou jsem kdysi odstřílel hezkých pár závodů IPSC a nyní ji
používám jako praktický nástroj na myslivecké hony. Anebo parádní revolver
Alfa-proj, vydařené dílo českých (pardon, moravských) rukou…

N

akonec jsem se rozhodl představit nikoli jednu zbraň, ale celý
systém. Jedná se o sadu domácí
firmy Proarms Armory, která je mým
společníkem pro sportovní střelbu i profesní přípravu, resp. výcvik s dlouhou
zbraní, jakýmsi univerzálním setem pro
opravdu všestranné užití. Když ji ukážu
na svých cestách do USA, dokonce i tam
vyvolá nemalý zájem a obdiv.

prakticky shodné konstrukce s M4, ale
doplněné ještě o klasický píst, se staly
hitem posledních dvaceti let – bezesporu se jedná o řešení přispívající nejen
k dalšímu zvýšení spolehlivosti systému,
ale také usnadňující údržbu a čištění
vzhledem k nižšímu znečišťování závě-

Od DGI k pístovkám
Klasická puška řady AR-15/M4 má mechanismus založený na odběru spalných
plynů z vývrtu hlavně, jež působí přímo
na sestavu závěru (tzv. DGI – Direct Gas
Impingement). Tato konstrukce je teoreticky nesmyslná, neboť jejím užitím dochází k přepouštění části spalných plynů
(a tedy i nečistot) přímo do závěrového
mechanismu. Prakticky ale systém funguje nade vší pochybnost víc než dobře,
zejména při dodržení základních zásad
pravidelné údržby. Potíže, kterými tyto
zbraně zpočátku trpěly ve vietnamské
kampani, byly zdokonalováním systému
postupně odstraněny. Výhodou tohoto
řešení pak je nejen nižší hmotnost zbraně, ale i menší počet a hmota pohyblivých dílů, čímž je zajištěno vynikající
chování pušek AR-15 při střelbě.
Pístová provedení vznikla na podnět
příslušníků amerických speciálních
jednotek, kteří působili dlouhou dobu
v extrémních podmínkách (Irák, Afghánistán) bez možnosti odpovídající péče
o zbraně. Odtud vzešel požadavek na
výrazné zvýšení spolehlivosti těchto jinak
bezproblémových karabin M4. Pušky,
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rového mechanismu. Ale to už většina
čtenářů ví.
Trojkombinace
Jedna z pístových zbraní AR-15 je puška PAR Mk3. Tu začala před lety vyrábět
v malé fabričce v Nehvizdech nedaleko

