Nesmrtící zbraně FN 303

Belgickou zbrojovku FN Herstal si obvykle spojujeme s výrobou kvalitních pistolí, pušek nebo kulometů. Součástí její nabídky jsou však také nesmrtící zbraně. Ochromující puška FN 303 se rychle zařadila mezi komerčně nejúspěšnější produkty své kategorie na světě a nemalé ambice má rovněž nová nesmrtící pistole FN 303 P.

Paintballový koncept
Nesmrtící zbraň FN 303 rozhodně není žádnou novinkou, jelikož se objevila na světovém trhu již na přelomu tisíciletí. Nejedná se také o původní konstrukci belgické zbrojovky FN Herstal. Na pohled velmi připomíná zbraně na populární hru paintball, což není žádná náhoda, protože jim je opravdu technicky příbuzná. Vznikla vlastně v USA, konkrétně ve firmě Monterey Bay Corporation, a sice za účasti inženýrů ze společností Gun F/X Tactical Development a Airgun Designs, které vyrábějí „značkovače“ právě pro paintball. Společnost Gun F/X již prorazila na vojenský trh díky zbrani CAR 68, což je de facto paintballová cvičná verze pušky M16; název se vztahuje k nejčastější ráži paintballových zbraní (0,68 palce, tedy přibližně 17,3 mm). Tato zbraň si našla cestu mj. do ozbrojených sil USA a Izraele, kde se užívá k tréninku. S využitím některých prvků CAR 68 byl posléze zahájen projekt UBTPS (Under Barrel Tactical Paintball System), jehož cílem bylo vyvinout nesmrtící zbraň zavěšovanou pod hlaveň M16 (podobným způsobem jako populární granátomet M203). Slibného designu si potom všimla zbrojovka FN Herstal a nabídla americkým firmám kooperaci na sériové výrobě a prodeji zbraně, jež se poté stala na světovém trhu známou pod označením FN 303, přestože v USA se pro ni občas pořád užívá i název, který nesl původní prototyp, a sice M303. Zbraň má každopádně ráži .68, což je 17,3 mm, i když oficiálně se běžně udává 18 mm.

Technický popis pušky
FN 303 je poloautomatická zbraň, jež vystřeluje speciální nesmrtící munici pomocí stlačeného vzduchu. Ten se nachází ve válcové nádobce připojené k pravému boku těla zbraně, je stlačen na přibližně 40 atmosfér a do vystřelovacího mechanismu jej přivádí hadička. Puška má velmi ergonomicky tvarované předpažbí (vzdáleně se podobající útočné pušce FN 2000), za nímž se nalézá bubnový zásobník na patnáct nábojů. K tělu zbraně je připojena spoušť a tento celek je konstruovaný tak, aby se dal podvěsit pod hlaveň pušky M16, jak navrhoval původní koncept. Pro toto připojení se prodává speciální lišta. Existuje i lehce odlišné provedení lišty, jež slouží pro uchycení ke karabině M4. Mnohem častěji ovšem vidíme FN 303 jako samostatnou zbraň, která vzniká tak, že se k popsanému tělu se zásobníkem a spouští přimontuje druhý celek, jenž zahrnuje pistolovou rukojeť, ramenní opěrku a horní „zaměřovací“ část. Na ní se nalézá nejen klasická pevná muška a mechanická mířidla, ale i standardizovaná lišta Picatinny, takže zbraň je možno doplnit i nejrůznějšími zaměřovači včetně laserových a holografických. Uvádí se, že puška FN 303 je mimořádně přesná na vzdálenost přibližně 25 m, mířená střelba se dá vést na vzdálenost asi 50 m a nejvyšší dostřel zbraně činí zhruba 100 m. Úsťová rychlost projektilu se pohybuje mezi 85 a 91 m/s. Standardní sada FN 303 obsahuje dva popsané celky, nádobku na stlačený vzduch (vystačí na zhruba 100 ran), dva zásobníky, dvě zařízení pro rychlé nabíjení a pomůcky pro čištění zbraně (olej a kartáček). V nabídce příslušenství je např. popruh, taktická vesta (má úchytky na šest zásobníků a jednu vzduchovou nádobku), plnič nádobek a speciální holografická mířidla optimalizovaná pro balistiku FN 303.

Nabídka druhů munice
Pokud konstrukce FN 303 nápadně připomíná paintballové zbraně, tak její munice je vyřešena zcela odlišně. Koneckonců, má také zcela odlišný účel, protože FN 303 není pomůcka pro hry či sport, nýbrž ochromující zbraň, vyrobená mj. pro zvládání demonstrací a nepokojů, ostrahu, eskortu vězňů či protiteroristické operace. Existuje šest druhů munice pro FN 303, z nichž pět má shodné konstrukční řešení a shodnou hmotnost (8,5 gramů). Střela má plášť z polystyrenu, v jehož přední části se nalézá netoxický bismut, jenž při zásahu působí jen pohybovou energií coby ekvivalent úderu tupým předmětem. V zadní válcové části se stabilizačními žebry je pak umístěna další náplň, která se liší podle typu munice. U munice zvané Clear představuje zadní náplň netoxický glykol a její efekt odpovídá pouze onomu kinetickému úderu. Druhým typem je munice s omyvatelnou fluorescenční barvou na glykolové bázi (na omytí postačuje mýdlo a voda) a třetí druh obsahuje nesmyvatelnou polymerovou barvu. Čtvrtý typ má i silný dráždivý efekt, protože se v něm nalézá prášek PAVA/OC (chemicky desmethyldihydrokapsaicin), což je syntetická verze látky oleoresin capsicum, tzn. populárního „pepřového spreje“. Pátý typ se používá k výcviku nasazení předchozího a obsahuje inertní bílý prášek. Kromě toho existuje i šestý druh munice, který je pouze cvičný. Je zhotovený z měkkého styrenu a váží jen 4 gramy, takže má i podstatně slabší „úderný“ efekt.

Kontroverzní nasazení
Je ale nutno zdůraznit, že účinek střeliva z FN 303 by se rozhodně neměl podceňovat. Úsťová energie standardního 8,5gramového projektilu činí asi 35 joulů a na vzdálenost 50 m poklesne na cca 25 joulů. To je sice řádově méně než u munice z klasických ručních zbraní, např. střela ráže 9 mm Parabellum má (dle typu pistole) energii mezi 500 a 800 jouly, avšak zároveň je to výrazně více než to, co umožňují např. zákony ČR pro vzduchovky držené bez zbrojního pasu (16 joulů). Díky ráži FN 303 je však energie rozložena na daleko větší plochu, takže zásah prý zhruba odpovídá direktu od boxera těžké váhy. K zastavení a ochromení to jistě stačí, bohužel je ovšem znám i minimálně jeden případ, který skončil úmrtím. 21. října 2004 v Bostonu byla projektilem z policejní FN 303 zasažena mladá novinářka. Střela ji zasáhla do oka a způsobila poškození lebečních kostí a krvácení, jemuž žena za několik hodin podlehla. Vyšetřování poté dospělo k závěru, že šlo jen o shodu nešťastných náhod, a policistu nepotrestalo. Rodina oběti zažalovala bostonskou policii i firmu FN Herstal, což skončilo mimosoudním vyrovnáním, ale řada amerických policejních útvarů pak FN 303 raději vyřadila. Dnes tuto zbraň používá např. americká armáda, letectvo, námořnictvo i námořní pěchota, belgická protiteroristická jednotka DSU, bulharská armáda nebo policie Lucemburska, Turecka či Gruzie. Velký počet zakoupila Libye a je známo použití vládními silami v nedávné občanské válce. Stojí za zmínku, že firma FN Herstal už dnes pušku FN 303 nenabízí jako nesmrtící („non-lethal“), nýbrž dává přednost opatrnějšímu pojmu „méně smrtící“ („less-lethal“).

Nesmrtící pistole na CO2
V nabídce belgické zbrojovky a její americké divize se v roce 2010 objevil nový produkt, jenž má oficiální název FN 303 P a představuje nesmrtící (eventuálně „méně smrtící“) pistoli. Je to velmi zajímavě koncipovaná a poměrně masivní, ale současně kompaktní zbraň, která využívá stejné střelivo jako puška FN 303, tedy ráže .68 čili 18 mm. Opět se jedná o poloautomatickou zbraň, pro vystřelování projektilů však neslouží stlačený vzduch, nýbrž stlačený oxid uhličitý. Patrně nejzajímavějším prvkem pistole FN 303 P je její unikátní „dvojúčelový“ zásobník, jenž obsahuje nejen řadu sedmi nábojů, ale také malou bombičku s oxidem uhličitým, jehož zásoba stačí právě na sedm výstřelů. Vzhledem k menším rozměrům je tato pistole samozřejmě méně výkonná než puška; úsťová energie střely činí asi 25 joulů a účinný dostřel se pohybuje kolem 20 metrů. Zároveň ale platí, že v poměru k velikosti je to jedna z nejvýkonnějších nesmrtících zbraní na světě. Do zásobníku lze nabíjet všechny druhy munice použitelné pro zbraň FN 303. Základní prodávaná sada obsahuje v zamykatelném kufříku vlastní pistoli, zásobník a manuál, avšak firma FN opět nabízí širokou škálu příslušenství. Prakticky nejdůležitější jsou malé lišty standardu Picatinny, které lze připevnit k horní i spodní části těla a s jejichž pomocí lze pistoli doplnit zaměřovači, svítilnami atd. Pistole FN 303 P už také přitáhla značný zájem a firma FN samozřejmě doufá, že i přes kontroverzní incidenty spojené s puškou FN 303 dokáže obhájit a posílit svou pozici na atraktivním trhu nesmrtících zbraní.
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Parametry nesmrtících zbraní řady FN 303

FN 303
FN 303 P
Ráže
18 mm
18 mm
Kapacita zásobníku
15 ran
7 ran
Kapacita nádržky
100 ran
7 ran
Celková délka
74 cm
28,8 cm
Délka hlavně
25,4 cm
19,1 cm
Váha prázdné zbraně
2,2 kg
0,74 kg
Váha nabité zbraně
3,6 kg
1,57 kg
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