L1A1 SLR:
Poloautomat vojáků Jejího Veličenstva

Belgická puška FN FAL patřila ve své době mezi nejrozšířenější vojenské zbraně světa a dostala se do výzbroje téměř stovky armád. Řada z nich ale nevlastnila původní belgický vzor, nýbrž jeho britský derivát L1A1, u něhož chyběla schopnost pálit dávkou, ačkoli se posléze objevily také plně automatické varianty.

Kořeny současné kategorie útočných pušek lze vysledovat do obou světových válek, ale první zbraně, jež nepochybně náležely do této kategorie, se objevily až koncem 40. let. A to zdaleka ne všude, protože země NATO vsadily na střelivo ráže 7,62×51 mm, jež se z hlediska výkonů řadilo mezi klasické „těžké“ puškové náboje, nikoli mezi náboje střední balistické výkonnosti, které se užívají v dnešních útočných puškách. Vznikaly tedy zbraně, jež po stránce konstrukce i taktiky nasazení fakticky reprezentovaly útočné pušky, ovšem po stránce střeliva náležely do „staré“ éry. V zájmu snahy o odlišení od moderních útočných pušek se jim potom začalo říkat „bitevní pušky“, ale bez ohledu na jméno stále platí, že nejznámější a neúspěšnější z nich byla belgická zbraň FN FAL. Část států, které tuto konstrukci převzaly, však používala verze, které postrádaly plně automatickou funkci. Jednalo se tedy v podstatě o samonabíjecí bitevní pušky, velmi zvláštní mezistupeň ve vývoji pěchotních zbraní.

Snaha standardizovat munici NATO
Pojednání o britské pušce L1A1 samozřejmě nemůže být kompletní bez aspoň stručné zmínky o historii zbraně FN FAL. Její první prototyp vznikl již v roce 1946, byť na zcela jiné střelivo, a sice ráže 7,92×33 mm, známé z německé pušky StG 44. Ale státy, které měly již zanedlouho utvořit NATO, hodlaly zavést standardizovanou munici. Britové hodně prosazovali svůj náboj ráže .280 neboli 7×43 mm, dnes hodnocený jako vynikající počin, především kvůli vlivu USA však nakonec dostal přednost výkonnější (ze současného pohledu zbytečně výkonnější) náboj, a sice střelivo 7,62×51 mm. Britové nějakou dobu trvali na své 7mm pušce EM-2, testovala se i puška FAL na tento náboj, ovšem nakonec se i tvrdohlaví ostrované podvolili a souhlasili, že se připojí k oné standardizaci munice. Původní záměr vlastně usiloval o to, aby se v armádách NATO užívala nejen jedna základní ráže puškového střeliva, ale dokonce jen jeden typ pušky, jímž se měla stát právě FN FAL, bez ohledu na jakoukoliv politiku zcela jistě povedená zbraň. Prakticky všechny země NATO na evropském kontinentu souhlasily a zavedly FAL, případně ji začaly vyrábět licenčně, avšak paradoxně to byli Američané, kteří původně prosadili „svou“ munici, aby poté ve své armádě zavedli úplně odlišný typ pušky, a sice M14 (ačkoli i oni měli původně v plánu přijmout derivát belgické zbraně). Britové sice souhlasili se zařazením pušky FN FAL, avšak trochu odlišná doktrína jejich pěchoty a celkově konzervativní smýšlení vedly k tomu, že belgický vzor byl trochu přepracován, aby lépe vyhovoval Británii a rovněž zemím britského Commonwealthu, které se při modernizaci svého arzenálu hodlaly připojit k armádě ostrovní monarchie. Zrodila se tedy puška s označením L1A1 SLR (Self-Loading Rifle), o níž se někdy hovoří také jako o „inch-pattern“ verzi FAL.

Proč bez plně automatického režimu?
Toto označení vychází z faktu, že původní belgická zbraň byla vyráběna podle dokumentace a za pomoci strojů na bázi číslování v metrické soustavě. Konzervativní Británie však používala dokumenty a stroje s číslováním v palcích. Navzdory tomu zůstává většina součástí zbraní FN FAL a L1A1 přece jen zaměnitelná, avšak s několika výjimkami. Britská verze má např. jinak řešený tlumič záblesku na ústí hlavně a odlišnou napínací páku, jiné je rovněž připojení pažby k pouzdru závěru a odlišuje se standardní podoba zásobníku na 20 ran. Výsledkem je, že se do britské L1A1 dají vkládat zásobníky z FN FAL, zatímco naopak to neplatí. Ale vůbec největší změna postihla mechanismus funkce pušky, neboť Britové se rozhodli ke kroku, jenž je dosud vnímán jako velice kontroverzní. Puška L1A1 využívá v zásadě shodný princip jako FN FAL, a to pohon prachovými plyny odebranými z hlavně a závěr uzamykaný vykývnutím závorníku směrem vzad. Ale na rozdíl od původní belgické pušky, která mohla střílet i plně automaticky, při čemž dosahovala kadence až 700 ran za minutu, měla pojistka pušky L1A1 jen dvě pozice, a sice S (Safety) a R (Repetition), tedy „zajištěno“ a „jednotlivé rány“. Britové pořád zastávali názor, že střelba dávkou je u standardní pěchotní pušky zbytečná, ne-li přímo chybná, protože vede k plýtvání střelivem. Navíc při plně automatické palbě se zbraň dala ovládat pouze velmi obtížně, takže výsledkem by údajně bylo neúčinné „kropení“ bez taktického přínosu. Již tehdy šlo o diskutabilní rozhodnutí, protože ona tvrzení sice mají určitou váhu, ovšem přesto existují situace, kdy plně automatická střelba přijde vhod. V každém případě však Britové v roce 1954 začali sériově vyrábět zbraň, kvůli které byli i v polovině 80. let jediným evropským národem, jehož armáda užívala standardně pouze poloautomat.

V bojích o zachování zbytků impéria
Produkci zajišťovalo několik britských zbrojovek zejména v Birminghamu a Enfieldu, a to do počátku 80. let. První série měly předpažbí, pistolové rukojeti a pažby z ořechového dřeva, ale posléze se přešlo na umělou náhražku zvanou Maranyl, což byl kompozit z nylonu a skelných vláken. Standardně se vedla střelba za pomoci mechanických mířidel, která se dala nastavit od 200 do 600 yardů (cca 183 až 549 m), avšak na pušku se daly instalovat i dva typy přídavných zaměřovačů. Systém nazývaný „Hythe Sight“ byl určen pro zhoršené světelné podmínky a šlo fakticky o doplnění základních mířidel svíticími prvky. Druhý typ zaměřovače byl známý pod zkratkou SUIT (Sight Unit, Infantry, Trilux) a šlo vlastně o dalekohled zajišťující čtyřnásobné zvětšení. Na ústí hlavně bylo možno přimontovat bajonet, nástavec pro cvičnou palbu či vrhač puškových granátů ENERGA, který se ale používal spíše vzácně. Puška sama se však dočkala „ostrého“ nasazení téměř ihned po zařazení do výzbroje britské armády, a sice při potlačování komunistického povstání v Malajsii. Velmi se osvědčila ve válkách na Středním Východě, mj. v Ománu a pozdějším Jižním Jemenu, neboť tamní rovinatý pouštní terén znamenal i důraz na přesnou palbu na velké vzdálenosti, což tvořilo jednu z nejsilnějších stránek L1A1. Paradoxně i absence automatického režimu byla někdy chválena, jelikož vedla k úspoře munice, čehož si asi nejvíc vážily jednotky SAS při dlouhých misích bez doplňování zásob. Patrně nejznámější obrázky s puškou L1A1 ale představují snímky britských vojáků v Severním Irsku a potom ve válce o Falklandy v roce 1982, kde navíc nastala i trochu groteskní situace, protože argentinští vojáci užívali pušky FN FAL. Od roku 1985 začala britská armáda přebírat pušky L85A1 ráže 5,56 mm, ale poslední L1A1 vyřadila zřejmě až v roce 1994.

Speciální verze z Austrálie a Kanady
Velká Británie však nebyla jedinou zemí, která se rozhodla pro „inch-pattern“ obměnu zbraně FN FAL. Pušky britské výroby byly exportovány do řady států, zpravidla (což asi nepřekvapí) bývalých britských kolonií nebo závislých území, jako byla Jamajka, Kuvajt, Malta, Rhodesie (dnes Zimbabwe) nebo Singapur. Speciální případ reprezentovala Indie, kde se začala vyrábět puška kombinující řešení FN FAL a L1A1, aniž by někdo vyřídil licenci, což potom způsobilo vleklé patentové spory. Větší prostor si však zasluhují dva státy Commonwealthu, kde vznikly i místní varianty L1A1, a sice Austrálie a Kanada. První z nich zavedla tuto zbraň do výzbroje s původním názvem, byť s několika drobnými změnami. Licenční produkce probíhala u firmy Lithgow a kromě armády Austrálie odtamtud odebíral pušky také Nový Zéland či Papua Nová Guinea. Pro posledně jmenovanou zemi vznikla zkrácená a vylehčená verze L1A1-F1, vhodná pro asijské vojáky menších postav a pro boj v džungli. Kanadská firma CAL vyráběla licenční kopie L1A1 pod názvem C1, a to také s menšími změnami, mj. s hledím značeným v metrech; zdokonalená verze se nazývala C1A1. Pro kanadské námořnictvo vznikly v menších počtech i plně automatické (tzn. dávkou střílející) pušky C1D a C1A1D, avšak technicky nejzajímavější produkt představovala verze, na jejímž vývoji spolupracovala Kanada s Austrálií. Zbraň zvaná C2A1 či L2A1 plnila v podstatě roli lehkého kulometu. Dostala proto těžší hlaveň, dvojnožku, hledí stavitelné do 1000 m a nový zásobník na 30 ran (dal se ovšem používat i v „normálních“ puškách). Australané a Novozélanďané s velkým úspěchem používali své pušky L1A1 i L2A1 zejména ve Vietnamu. Ani dnes však není žádnou vzácností narazit na L1A1 a jejich příbuzné v několika státech Asie a Afriky, kde stále spolehlivě slouží.
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Parametry pušky L1A1 SLR
Ráže střeliva: 7,62×51 mm NATO
Kapacita zásobníku: 20 nebo 30 ran
Délka zbraně: 1143 mm
Délka hlavně: 554 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 4,34 kg
Hmotnost nabité zbraně: 5,05 kg
Úsťová rychlost střely: 823 m/s
Praktická kadence: 30–40 ran/min.
Efektivní dostřel: 800 m
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