Franchi SPAS-12:
Odstrašující bojová brokovnice

Existují zbraně, které vzbuzují respekt už svým vzhledem. Patří mezi ně i italská bojová brokovnice Franchi SPAS-12, jež se u nejširší veřejnosti proslavila také díky účinkování v řadě úspěšných filmů a počítačových her.

Brokovnice svého času nepatřily mezi typické vojenské zbraně a byly spojovány takřka jenom s loveckým využitím. Postupně však vyšly najevo některé jejich výhody, jež je posunuly mezi populární kategorie výzbroje armádních i policejních speciálních sil. Brokovnice totiž nabízejí na krátkou vzdálenost pozoruhodnou palebnou sílu, nehledě k tomu, že z nich lze střílet velice širokým spektrem munice, takže brokovnice jsou opravdu víceúčelovým nástrojem. A mezi ty nejpopulárnější a nejúčinnější patří italská zbraň Franchi SPAS-12, o které se říká, že mnohdy přiměje nepřítele vzdát se jen svým „brutálním“ vzhledem.

Pušky pro zákopovou válku
Pokud dojde řeč na brokovnice, většina lidí si zajisté představí loveckou zbraň, jež se používá především proti drobné zvěři. Znalci a fandové policejní a vojenské techniky však dobře vědí, že se tyto zbraně rozsáhle uplatňují také v oblasti bezpečnosti. Málokdo si dnes asi vzpomene, že již v 18. století se zbraně, které můžeme pokládat za předchůdce brokovnic (tzv. trombony, musquetony či blunderbussy), rozsáhle užívaly v ozbrojených silách, a sice pro boj na krátkou vzdálenost. Někdy se z nich střílelo sekaným olovem, jež lze považovat za předchůdce dnešní brokové patrony. Tyto zbraně byly následně vytlačeny puškami s drážkovanou hlavní, protože ty nabízely mnohem větší dostřel, přesnost a průbojnost. Mezitím byly vyrobeny „opravdové“ brokovnice v současném smyslu, které sloužily téměř výhradně jako lovecké zbraně, ale první světová válka jim dala šanci na uplatnění v ozbrojených silách. Když totiž došlo na kruté boje v zákopech, velký dostřel dlouhých pušek moc platný nebyl, protože byla potřeba spíše ničivá síla na krátkou vzdálenost. Kromě zcela nové kategorie samopalů ji dokázaly nabídnout právě brokovnice. Rozsáhle je užívala US Army ve Francii, ale brokovnice vyvolaly veliké protesty, protože Němci je označovali za nehumánní zbraně, a dokonce hrozili i popravami amerických vojáků, kteří budou s brokovnicemi zajati, ačkoliv nakonec k tomu patrně nesáhli. Brokovnice se objevily v boji také za druhé světové války (mj. v džunglích tichomořských ostrovů) a poté v různých lokálních konfliktech. Zpravidla šlo o klasické lovecké či sportovní zbraně, jež byly nabíjeny „pumpovacím“ způsobem, ale potom vznikly i typy určené přímo pro ozbrojené síly, z nichž některé měly i věc u brokovnic velmi zvláštní, a sice poloautomatickou, nebo dokonce plně samočinnou funkci. Takovéto „bojové brokovnice“ (combat shotguns) se následně rychle rozšířily u vojenských a policejních sil. K nejznámějším patří jihokorejská Daewoo USAS-12, ruská Saiga-12 či zbraně italských firem Benelli a Franchi.

„Pumpa“ nebo poloautomat
Italská firma Luigi Franchi S.p.A. se od poloviny 70. let zabývala vývojem brokovnice, jež by nabídla možnost poloautomatické střelby, tedy jednotlivé výstřely bez nutnosti nabíjet každou patronu ručním „pumpováním“. Vyrobit poloautomatickou brokovnici v podstatě samo o sobě problémem není, např. zbraň Browning Auto-5 se vyráběla již od roku 1905, jenže zbraně této kategorie se nikdy nevyznačovaly příliš velkou spolehlivostí. Z praktických důvodů se daleko více užívaly sice pomalejší, ale opravdu spolehlivé a odolné „pumpovací“ brokovnice. A když navíc došlo na zbraně pro vojenské a policejní síly, objevil se u poloautomatických brokovnic další problém. Vystřelují se z nich totiž také rozmanité nesmrtící náboje, u nichž zpětný ráz či tlak plynů zkrátka nepostačuje na pohon poloautomatického mechanismu. Firma Franchi však nehodlala svou snahu vzdát a roku 1979 představila brokovnici, u které onen problém vyřešila opravdu elegantně. Nová zbraň SPAS-12 (Special Purpose Automatic Shotgun) měla totiž dva různé režimy fungování, a to klasický „pumpovací“ a poloautomatický. První režim byl určen pro střelbu nesmrtícími náboji, popř. pro různé situace, kdy byla na prvním místě spolehlivost, zatímco poloautomatická funkce se mohla použít se silnější brokovou či unitární municí. Jako přepínač obou režimů slouží tlačítko na spodní straně předpažbí, po jehož stisku lze předpažbí posunout vpřed (režim Automatic, ve kterém je závěr poháněn tlakem plynů z hlavně) či vzad (režim označený u různých variant jako Pump nebo Manual). Pojistka je umístěna u chránítka spouště a v závislosti na verzi má podobu páčky nebo tlačítka. Pod hlavní se nachází normální trubicový zásobník, jenž pojme osm nábojů brokového kalibru 12, avšak brokovnice SPAS-12 nabízí též možnost vsunout náboj do závěru ručně „zvenku“. To přijde vhod mj. v situaci, kdy střelec rychle potřebuje použít nějaký speciální druh munice, kterých se pro brokovnice nabízí obrovská spousta, od tříštivých či průbojných granátů, přes plastové, gumové, slzotvorné nebo oslepující, až po zvláštní náboje pro vyrážení dveří.

Spektrum variant a derivátů
Standardní varianta bojové brokovnice SPAS-12 má hladkou hlaveň o délce 546 mm, která se oficiálně obvykle označuje jako 21,5palcová. Byly ovšem dodávány také verze s kratší hlavní, která má délku 460 mm (18 palců). Existují též různá provedení pažby, protože původně měla SPAS-12 pevnou dřevěnou pažbu, avšak později se přešlo na sklopnou kovovou. U některých sérií byl navíc na této sklopné pažbě umístěn charakteristický „hák“ ve tvaru U, který se mohl „navléknout“ na paži střelce, což zvyšovalo stabilitu zbraně. Vyráběly se také SPAS-12, které měly pevnou plastovou pažbou. Pistolovou rukojeť mají samozřejmě všechny varianty. Vedle těchto různých obměn SPAS-12 byly nabízeny i funkčně odlišné deriváty, a to LAW-12, která má jen poloautomatický režim, a puška SAS-12 naopak pouze s „pumpovacím“ režimem. Pak byly vyvinuty také čistě „pumpovací“ varianty PA-7 a PA-8 vyznačující se nižší cenou, neboť základní podoba SPAS-12 představuje (zejména kvůli vysoké kvalitě zpracování) dost drahou záležitost. V roce 2000, kdy skončila sériová výroba, se prodávala za 1500 amerických dolarů (pro srovnání, klasická „pumpa“ Remington stojí zhruba pětkrát méně). Z toho důvodu nebyla SPAS-12 nikdy masově rozšířenou zbraní řadových jednotek, představuje naopak spíše zbraň, která je typická pro elitní a speciální jednotky armády a policie. Značné obliby dosáhla např. u amerických policejních týmů SWAT (model se jménem SPAS-12-L), samozřejmě ji používají i jednotky v domovské Itálii a vedle toho se s ní můžeme setkat např. v Indii, Indonésii, Irsku, Malajsii, Norsku, Rakousku nebo Turecku. Veřejnost pak SPAS-12 zná i díky mnoha filmům, v nichž se tato atraktivní zbraň objevila (např. Terminátor, Jurský park nebo Matrix), případně i díky řadě počítačových her. Brokovnici SPAS-12 sice nahradila ve výrobě pokročilejší zbraň SPAS-15, lze však předpokládat, že ve výbavě některých elitních a speciálních sil zůstane tato vysoce výkonná a obávaná puška ještě dlouhou dobu.
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Parametry brokovnice Franchi SPAS-12
Ráže: brokový kalibr 12 (průměr 18,5 mm)
Kapacita: 8 nábojů v zásobníku, 1 v komoře
Délka zbraně s rozloženou pažbou: 1041 nebo 930 mm
Délka zbraně se složenou pažbou: 821 nebo 710 mm
Délka hlavně: 546 nebo 460 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 4,4 nebo 4,2 kg
Teoretická kadence: 250 ran/min.
Praktická kadence: 30 ran/min.
Účinný dostřel s brokovou municí: 40 m
Účinný dostřel s unitární municí: 150 m
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