Pušky Knight’s Armament:
Poloautomaty pro americké odstřelovače

Diváci filmu Americký sniper si v rukou hlavního hrdiny a jeho kolegů jistě všimli pušek pro přesnou střelbu, jež se trochu podobaly typu M16. Šlo o zbraně SR-25 od společnosti Knight’s Armament Company, jež patří mezi nejvýznamnější propagátory a producenty poloautomatických odstřelovačských pušek.

Pro mnoho uživatelů, znalců a fanoušků střelných zbraní představuje termín „poloautomatická odstřelovačská puška“ spíše protimluv. Podle jejich názoru musí „správná“ zbraň pro opravdu přesnou střelbu patřit mezi opakovačky, resp. musí využívat ručně ovládaný otočný závěr, aby se v ní po výstřelu nepohnula žádná součástka, jelikož takový pohyb vždycky snižuje přesnost výstřelu. Proti tomuto názoru ale již řadu let existuje sílící opozice těch, kdo tvrdí, že soudobé poloautomaty už nabízejí úplně srovnatelnou přesnost, nehledě na další výhody. Mezi největší proponenty tohoto názoru patří americký konstruktér C. Reed Knight Jr., který založil i firmu, jež takové zbraně dodává americkým ozbrojeným silám.

Cesta ke kombinaci AR-10 a AR-15
Coby první zavedl poloautomatickou odstřelovačskou pušku do výzbroje Sovětský svaz, který takto upravil zbraň systému Tokarev. Následovali Němci s typy Gew 41 a 43 a Američané, do jejichž výbavy se dostala příslušná modifikace pušky M1 Garand. Vcelku však stále převládal názor, že nejvyšší možnou přesnost palby nabízí jedině puška s manuálně ovládaným závěrem a že poloautomatické mechanismy se pro tuto roli nehodí. Vytrvali pouze Sověti, kteří posléze zavedli slavnou a podařenou zbraň SVD systému Dragunov. Argumentace ve prospěch takové pušky zní zhruba tak, že v naprosté většině situací na moderním bojišti nelze přesnost klasické opakovačky využít, kdežto vyšší rychlost palby poloautomatu se může hodit. A řada konfliktů něco podobného alespoň částečně potvrdila. V západním světě se však poloautomatické pušky pro „snajpery“ objevovaly jen sporadicky (coby příklad lze uvést mj. německou PSG1). Velká změna se dostavila až začátkem 90. let, kdy na trh dorazily zbraně od floridské firmy Knight’s Armament Company, v níž tehdy pracoval Eugene Stoner (1922–1997), faktický tvůrce pušky AR-15, známé spíše pod jménem M16. Ještě před touto svojí nejslavnější zbraní však vytvořil méně známou zbraň AR-10 ráže 7,62×51 mm, jež se tolik nerozšířila. Začátkem 90. let se k ní vrátil, aby ji využil jako základ nové zbraně, nikoliv už v kategorii automatických či útočných pušek, nýbrž v oboru zbraní pro velice přesnou střelbu. Nová puška dostala jméno SR-25, kde písmena zkracují slova Stoner Rifle a číslo je součtem čísel 10 a 15, což vyjadřuje, že se jedná o spojení prvků z typů AR-10 a AR-15. Mnohdy se tvrdí, že SR-25 je vlastně „em šestnáctka“ modifikovaná pro odstřelování, což je ovšem poněkud zavádějící. Konstrukčně se jedná spíš o derivát pušky AR-10 zkombinovaný s technologickým pokrokem a vylepšeními útočné pušky M16A2. První podoba zbraně byla nabízena lovcům a sportovním střelcům, velmi rychle však upoutala rovněž pozornost amerických ozbrojených sil.

Ve službách speciálních jednotek
Podobně jako AR-10 či AR-15 využívá i nová odstřelovačská zbraň pohon prachovými plyny, jež jsou odebrány z hlavně. Ale na rozdíl od mechanismu systému Kalašnikov, kde plyny tlačí na píst v plynové trubici, v amerických puškách není píst jako samostatná součástka přítomný, protože jeho roli přebírá příslušně upravený nosič závorníku a otočný závorník, které společně utvářejí závěrový systém. Tento princip se označuje i jako systém s přímým působením plynů. Puška dále obdržela volně plovoucí hlaveň (v první verzi dlouhou 610 mm, později zkrácenou na 508 mm), nastavitelnou spoušť, novou rukojeť, pohodlnější pažbu a standardizovanou lištu Picatinny, díky níž lze pušku doplnit nejrůznějším příslušenstvím. Zbraň je zkonstruována pro munici kalibru 7,62×51 mm NATO, a to samozřejmě pro nejvýkonnější typy nábojů. Původně používala přímo původní zásobníky z AR-10 na 20 ran, ale později byly vyrobeny modernější zásobníky s kapacitou 20 nebo 10 výstřelů, které se podobají těm ze zbraně M16. Každopádně šlo o zbraň schopnou nabídnout přesnost prakticky na úrovni opakovaček, ale současně i větší rychlost palby a vyšší celkovou flexibilitu. A právě to oslovilo americké zvláštní jednotky, při jejichž operacích mnohdy dochází k tomu, že odstřelovač nemůže boj sledovat jen zpovzdálí a musí bojovat na daleko kratší vzdálenost v intenzivních přestřelkách, pro což se poloautomaty samozřejmě hodí více. Puška SR-25 byla během 90. let užívána i v původní podobě, poté však americké Velitelství speciálních operací (SOCOM) nařídilo jisté úpravy, po kterých byla nová verze v roce 2000 formálně zavedena do služby pod jménem Mk 11 Mod 0. Proběhlo zejména výše zmíněné zkrácení hlavně a přibyl úchyt pro rychlou instalaci tlumiče hluku a nastavitelná mechanická mířidla. Puška dostala též rukojeť a pažbu z typu M16A2, se kterou se dá zaměnit přibližně 60 % součástek zbraní série SR-25, v podstatě skoro všechno kromě hlavně, pouzdra závěru a spoušťového a závěrového mechanismu.

Rekonstrukce na provedení M110
Zkušenosti speciálních jednotek potom zapůsobily i na americkou armádu a námořní pěchotu, jejichž nasazení v Afghánistánu a Iráku znamenalo spoustu bojů ve městech. Právě proto byla zahájena iniciativa s cílem zavést poloautomatickou odstřelovačskou zbraň rovněž u řadových jednotek. A v září 2005 se vítězem stala společnost Knight’s Armament Company, jež dodává americkým ozbrojeným silám pušky s názvem M110 SASS (Semi-Automatic Sniper System), které završily zkoušky v roce 2007. Od původní SR-25, resp. Mk 11 Mod 0 se odlišuje hlavně novým provedením lišty k montáži příslušenství (standard URX), pevně umístěným tlumičem záblesku na ústí hlavně a odlišnou pažbou s nastavitelnou botkou. Co se naopak shoduje, to je nejčastější užívání s dvojnožkou Harris pod hlavní a optickým zaměřovačem značky Leupold, který nabízí 3,5bnásobné až 10násobné zvětšení. Vedle této obvyklé denní optiky se na zbraně SR-25 a M110 umisťují i noční zaměřovače AN/PVS-10 či AN/PVS-26. Do arzenálu námořní pěchoty a SOCOM byly pak zavedeny i zbraně Mk 11 Mod 1, což je fakticky „hybrid“ Mk 11 Mod 0 a lišty M110, a nakonec i Mk 11 Mod 2, což je jen jiný název pro M110 SASS. Zbraně značky Knight’s Armament Company se poté dostaly i do výzbroje zvláštních jednotek jiných zemí (mj. Austrálie, Filipín, Izraele, Malajsie, Polska nebo Turecka) a inspirovaly i zahraniční výrobce, protože např. britská armáda zavedla pušku L129A1, což je víceméně obdoba SR-25 od britské značky Lewis Machine and Tool. Na civilním trhu se prosadily též zkrácené zbraně SR-25 Carbine s hlavní o délce 408 mm a patrně dojde i k jejich zařazení do US Army, jež má zájem o kompaktní verzi M110. Hodnocení pušek Mk 11 a M110 jsou stále dost kontroverzní, např. „americký sniper“ Chris Kyle nepatřil mezi jejich velké fandy, ale v intenzivních bojích, k nimž docházelo v Iráku, se celkově osvědčily. Ozbrojené síly USA tak s poloautomatickými odstřelovačskými puškami značky KAC nadále počítají.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
Kyle, Ch., McEwen, S. a DeFelice, J.: Americký sniper, Brno 2012
Pegler, M.: Sniper Rifles – From the 19th to the 21st Century, Oxford 2010
Knight’s Armament Company, IMFBD.org, World.Guns.ru, Wikipedia.org

Fotografie: KAC, US Army, USMC

Parametry odstřelovačských pušek KAC SR-25 a M110

SR-25
M110
Kalibr munice
7,62×51 mm
7,62×51 mm
Kapacita zásobníku
10 / 20 ran
10 / 20 ran
Celková délka
1118 mm
1187 mm
Délka hlavně
508 mm
508 mm
Hmotnost samotné zbraně
4,31 kg
4,88 kg
Hmotnost s příslušenstvím
6,90 kg
7,26 kg
Úsťová rychlost střely
771 m/s
783 m/s
Efektivní dostřel
800 m
800 m
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