Slavné odstřelovačské pušky

Výzbroj odstřelovačů prošla dlouhým vývojem. Řada typů zapadla a dnes je znají už jen největší fandové, ale z některých pušek se staly skutečné legendy, které si třeba i řadu let udržují velkou popularitu a pořád vzbuzují respekt.

Speciálně konstruovaná odstřelovačská puška ve skutečnosti představuje „vynález“ až z údobí po II. světové válce. Do té doby bylo standardní praxí, že se elitním střelcům dodávaly zbraně běžných typů, jednalo se však o exempláře, u kterých se při továrních zkouškách zjistila vyšší přesnost, než jakou žádaly předpisy. Takové zbraně byly doplněny optickými zaměřovači a po další sérii testů putovaly k odstřelovačům. Po válce však dosavadní opakovací či samonabíjecí pušky poměrně rychle odešly ze scény, aby je nahradily plně samočinně pracující útočné typy, jež se pro přesnou dálkovou palbu příliš nehodily. Výsledkem poté byla konstrukce zvláštních zbraní pro odstřelovače, obvykle pořád na jinak zastaralém opakovacím principu. Následně se objevily rovněž poloautomatické pušky, na začátku přijímané s určitou nedůvěrou. Ačkoliv se nakonec etablovaly, dosud převládají pušky s ručně ovládanými závěry. Tento článek vás tedy seznámí s devíti typy nebo typovými řadami odstřelovačských zbraní, které si získaly slávu na bojištích od I. světové války do žhavé současnosti.

Legendární britská Lee-Enfield
Opakovačka principu Lee-Enfield jistě patří mezi nejznámější pěchotní zbraně první poloviny 20. století. Britská armáda ji zařadila do výzbroje roku 1895 pod označením MLE (Magazine, Lee-Enfield), které upozorňovalo na její tehdy dosti neobvyklý zásobník, který pojal deset ran v britské ráži .303. Závěr se podobal německé konstrukci Mauser, ale odlišoval se např. jiným řešením páky či pojistky. Do první světové války Britové vstupovali zejména s puškami verze SMLE (Short, Magazine, Lee-Enfield), vyznačujícími se kratší hlavní. Posléze vzniklo mnoho různých variant, mezi něž patřily i ty pro odstřelovače. V původní podobě totiž puška principu Lee-Enfield nebyla zcela ideální pro přesnou dálkovou palbu, avšak díky několika úpravám se povedlo získat zbraň více než vyhovující. Pušky dostaly zejména kvalitní optické zaměřovače, mezi jejichž největší producenty náležely značky Periscopic Prism Company, Aldis či Bauchs and Lamb. Modifikace pušky Lee-Enfield poté zůstaly standardním nástrojem odstřelovačů ve státech Commonwealthu také ve druhé světové válce, v níž se ale užívaly i výrazněji upravené zbraně, jež vycházely z pozdějších výrobních variant a měly těžší hlavně. Proto se označovaly zkratkou SMLE HT (Heavy Barrel, Telescopic Sight). Nejběžnější model tehdy představovala úprava zbraně SMLE No. 4 vybavená dřevěnou lícnicí a dalekohledem No. 32 s 3,5násobným zvětšením. Armádní specifikace žádaly, aby sedm ze sedmi ran vypálených na vzdálenost 200 yardů (180 m) skončilo v kruhu o průměru 5 palců (13 cm). Zbraně Lee-Enfield se používaly i po válce, a ačkoliv jako pěchotní pušky opustily britskou armádu koncem 50. let, zůstávaly ve službě právě jako odstřelovačské zbraně. Slavný výrobce loveckých pušek Holland & Holland totiž přestavěl asi 26 000 kusů pušek No. 4 Mk. 1 (T) do podoby označené L42A1, která měla úlohu standardní britské odstřelovačské pušky až do poloviny 80. let. Hlavní změnou byl fakt, že se přešlo na munici ráže 7,62×51 mm NATO, avšak přepracovány byly skoro všechny části zbraně, jež poté připomínala původní SMLE už jenom vzdáleně. Snad největší slávu si L42A1 získala během krátké války o Falklandské ostrovy.
Parametry pušky Lee-Enfield No. 4 Mk. 1 (T)
Ráže střeliva: .303 British (7,7×56 mm)
Kapacita zásobníku: 10 nábojů
Celková délka: 1,129 m
Délka hlavně: 0,64 m
Hmotnost: 4,11 kg
Úsťová rychlost: 744 m/s
Účinný dostřel: 550 m

Opakovačka Mauser vzor 1898
Pokud bychom hledali opakovací pušku, která svou konstrukcí nejvíce ovlivnila tuto kategorii zbraní, pak by mezi favority nepochybně náležela německá zbraň principu Mauser. Do služby v německé armádě vstoupila v roce 1898 pod názvem Gewehr 98 a používala charakteristický závěr, který se ovládal ručně pomocí páky a jehož zamykání zajišťovala trojice ozubů, z nichž se dva nacházely symetricky vepředu a třetí vzadu. Celá konstrukce byla opravdu jednoduchá, což dokládá fakt, že k rozborce nebylo nutné žádné nářadí. Zásobování probíhalo ze schránky, která pojala pět nábojů, zpočátku ráže 8,08 mm, ale později se přešlo na střelivo 7,92×57 mm. Zbraň byla již v základní podobě pro řadovou pěchotu velmi přesná, takže se během továrních testů prostě jen vybíraly mimořádně přesné exempláře, jež poté byly dále vedeny pod jménem Scharfschützen Gewehr 98. Dostaly optické zaměřovače s 2,5- nebo trojnásobným zvětšením, dodávané prestižními firmami jako Zeiss, Gérard, Görtz nebo Voigtländer, ale kvůli tomu, jak byl řešen závěr, bylo potřeba umisťovat dalekohledy poměrně vysoko nad tělo pušky. V praxi to ale nezpůsobovalo žádné velké problémy a pušky odváděly na frontě skvělou práci. Během první světové války bylo takto upraveno asi 18 000 kusů.
První světová válka přinesla pušce Mauser obrovskou popularitu a respekt, takže nebylo divu, že se jí německá armáda chtěla i dále držet. To jí ale dost komplikovala Versailleská smlouva, která zaváděla mj. limity týkající se délky pěchotních pušek, jež prakticky znemožňovaly, aby si republikový Reichswehr ponechal původní zbraně, které měřily 1,25 m. Němci si s tím však dokázali poradit. Už během první světové války totiž zavedli zkrácenou verzi (tedy karabinu), která byla dlouhá jen 1,09 m a měla oficiální název Karabiner 98a. Po válce na smluvní limity reagovali vyrobením pušky Karabiner 98b, která ovšem klamala jménem, jelikož měla stejnou délku jako původní puška. A v roce 1935 se standardní zbraní Wehrmachtu stala druhá slavná varianta „mauserovky“, puška s označením Karabiner 98k (často i Kar 98k), kde ono písmeno znamenalo „kurz“, tedy krátká, což odkazovalo na fakt, že svou délkou odpovídala „skutečné“ karabině. Podobně jako v případě zbraně Gewehr 98 neexistovala žádná odstřelovačská verze, která by se takhle speciálně vyráběla, a pušky pro nejlepší střelce se vybíraly během továrních testů. Posléze podstupovaly úpravy, z nichž tou nejdůležitější bylo pochopitelně přimontování zaměřovače. Dalekohledy (obvykle se čtyřnásobným zvětšením) produkovalo celkově patnáct firem, např. Zeiss, Karl Kahles, Hensoldt nebo Ajack. Němečtí odstřelovači během celé války obdrželi zhruba 150 000 pušek Karabiner 98k.
Nebyla to jediná odstřelovačská puška ve službách Wehrmachtu a Waffen-SS, neboť v bojích na kratší vzdálenost se dobře uplatňovala též samonabíjecí puška Gewehr 43 (která se několik let po válce udržovala i ve výzbroji československé armády), ale opakovačka systému Mauser prostě vždy převládala. Respekt, který si k této pušce vybudovali i muži z druhé strany fronty, přetrvával i po druhé světové válce, což se projevilo mj. tím, že se systém Mauser stal nejvíce kopírovaným funkčním mechanismem mezi opakovačkami. Řada „kopií“ jsou ale spíše různé variace na téma Mauser, jelikož se v detailech odlišují, např. snahou zjednodušit koncepci pro masovou výrobu, a proto se mj. vynechává zadní ozub pro zamykání. Na rozvoji mechanismu ale pracovala i sama zbrojovka Mauser, která pak představila tzv. teleskopický závěr, který se díky páce v přední části snadněji ovládá. Využívá jej např. zbraň SP 66, jež se stala standardní puškou německých armádních i policejních odstřelovačů.
Parametry pušky Mauser Karabiner 98k
Ráže střeliva: 7,92×57 mm Mauser
Kapacita schránky: 5 nábojů
Celková délka: 1,1 m
Délka hlavně: 0,73 m
Hmotnost: 4 kg
Úsťová rychlost: 811 m/s
Účinný dostřel: 900 m

Nezdolný veterán Mosin-Nagant
Ruská carská armáda přijala v roce 1891 do výzbroje pušku, jejíž základní konstrukci vyvinul kapitán Mosin, byť do ní bylo integrováno i několik prvků z pušky belgických bratří Nagantů. Proto se především v západní literatuře obvykle označuje jako Mosin-Nagant vzor 1891. Šlo o standardní zbraň ruské a posléze také sovětské armády v obou světových válkách, ačkoli do té druhé vstupovala Rudá armáda s variantou z roku 1930, nazývanou proto vzor 1891/30. Puška měla válcový otáčivý závěr, jenž se ovšem značně odlišoval od Mauserova, a to mj. způsobem zamykání ozubů, umístěním táhla, absencí samostatné pojistky (jejíž úlohu plnila sama matice úderníku) a celkově větší jednoduchostí (závěr měl jen sedm součástí). Měla zásobník na čtyři náboje ráže 7,62×54 mm s okrajovou nábojnicí, pátý se vsouval přímo do komory. Roku 1932 se začala dodávat velice přesná verze zbraně vzor 1891/30, jež reprezentovala pušku speciálně upravenou pro odstřelovače. Výroba probíhala s menšími tolerancemi, hlaveň měla kvalitnější zpracování a zbraň byla vybavena optickým zaměřovačem s 3,5násobným nebo čtyřnásobným zvětšením; dalekohledy se nazývaly PE, PB a PU. Představovala standardní pušku sovětských odstřelovačů, jen menšina z nich dávala přednost samonabíjecí pušce SVT-40 od konstruktéra Tokareva. Ukořistěných Mosinových opakovaček si vážili také Němci, kteří je často používali u záložních jednotek. Po válce sice standardní pěchotní podoby rychle odešly do výslužby, ale ty odstřelovačské se ještě řadu let držely a celý princip byl kopírován a vylepšován. Ještě dnes tedy nalézáme ve službě zbraně využívající moderní varianty systému Mosin, jako je např. typ OC-48K zvláštních jednotek ruského ministerstva vnitra.
Parametry pušky Mosin-Nagant vz. 1891/30
Ráže střeliva: 7,62×54R mm
Kapacita schránky: 5 nábojů
Celková délka: 1,25 m
Délka hlavně: 0,74 m
Hmotnost: 4,2 kg
Úsťová rychlost: 875 m/s
Účinný dostřel: 800 m

Dvě kariéry pušky Springfield
Slavná „Springfieldka“ čili M1903 vstoupila do výzbroje US Army na počátku 20. století. Šlo o jednu z tehdy nejlepších opakovacích pušek, postavenou na modifikaci systému Mauser, ale s řadou odlišností v různých detailech. Každopádně užívala americkou munici ráže .30-06, jež se dodávala v páscích po pěti nábojích. Puška byla vhodně vyvážená, univerzální a dostatečně přesná na to, aby se v první světové válce stala dobrým základem odstřelovačské zbraně. Jako základní zaměřovací dalekohled se tehdy užíval výrobek značky Warner & Swasey, nabízející pětinásobné zvětšení. Pro použití v zákopech byl však příliš křehký, takže se často objevovaly i jiné dalekohledy, např. od značky Winchester, které dokonce jako standard užívala americká námořní pěchota. Ve 30. letech US Army zavedla jako základní pěchotní pušku známou zbraň M1 Garand, ale nedostatek těchto pušek v roce 1941 vedl k obnovení výroby „Springfieldek“, které se tím dočkaly druhé kariéry. Jednalo se tehdy o zdokonalenou verzi M1903A3, ze které byla v roce 1943 odvozena puška M1903A4, určená speciálně pro odstřelovače. Odlišovala se jiným tvarem pažby a montáží dalekohledu Weaver M73, který ale poskytoval jen 2,5násobné zvětšení, což bylo příliš málo. A další chybou bylo úplné vynechání klasických mechanických mířidel, takže v případě poruchy dalekohledu byla puška skoro nepoužitelná. Přesto však byla mezi americkými vojáky značně oblíbená a rozšířila se daleko více než odstřelovačské úpravy samonabíjecí pušky M1 Garand. Úspěšně se používala ještě v korejské válce a řadovou službu opustila až v roce 1974. A přestože je to asi těžko uvěřitelné, tahle opakovačka z roku 1903 se dosud používá ve střeleckých soutěžích námořní pěchoty.
Parametry pušky Springfield M1903A4
Ráže střeliva: .30-06 Springfield (7,62×63 mm)
Kapacita schránky: 5 nábojů
Celková délka: 1,1 m
Délka hlavně: 0,61 m
Hmotnost: 4,1 kg
Úsťová rychlost: 855 m/s
Účinný dostřel: 900 m

Jak se vyvíjel Remington 700
V roce 1962 začala americká společnost Remington vyrábět pušku Model 700, jež se poměrně rychle stala výjimečně rozšířenou. Na rozdíl od řady jiných typů totiž byla optimalizována pro masovou výrobu a její konstrukce umožňovala vyvinout obrovské spektrum variant pro lovce, sportovce, policisty i vojáky. Všechny mají společný manuálně ovládaný otočný závěr, jenž je zamykán dvěma předními ozuby. V ozbrojených silách USA se „sedmistovka“ testovala již za vietnamské války, kde se velmi osvědčila, takže se záhy dočkala oficiálního přijeti. Jako první to učinila námořní pěchota, jejíž zbrojíři přestavěli Model 700 do podoby zvané M40, která se poté ještě několikrát modernizovala (nejznámější je varianta M40A1). Zbraň má novou pažbu, původní zaměřovač Redfield nahradil výrobek formy Unerti a pět nábojů kalibru 7,62×51 mm se nachází v pevné schránce. Současná podoba M40A5 pak má dalekohled Schmidt & Bender a vyměnitelný zásobník na deset ran. V 80. letech si zbraň Remington Model 700 vybrala také US Army, která se ale rozhodla pro jiné provedení, jež lze konfigurovat i pro jiné typy munice než standardní 7,62×51 mm NATO, především .300 Winchester Magnum. Zbraň má označení M24 SWS (Sniper Weapons System) a znovu existuje několik evolučních variant, které se liší mj. metodou zásobování (pevná schránka na pět nábojů či zásobník na pět nebo deset ran), ale všechny mají dalekohled značky Leupold. Dosud nejnovější modifikací je XM2010 Enhanced Sniper Rifle, u které se vyměnily fakticky všechny součásti s výjimkou závěru (!) a jež vyhlíží spíš jako rekvizita ze sci-fi filmu. Také námořní pěchota předpokládá, že si ponechá své M40, které prodělají modernizaci na standard M40A6.
Parametry pušky Remington M40A1
Ráže střeliva: 7,62×51 mm NATO
Kapacita schránky: 5 nábojů
Celková délka: 1,12 m
Délka hlavně: 0,61 m
Hmotnost: 6,6 kg
Úsťová rychlost: 777 m/s
Účinný dostřel: 900 m

Úspěch Accuracy International
Britská značka Accuracy International vznikla v roce 1978 a v oblasti odstřelovačských pušek se mimořádně rychle vypracovala na světovou špičku. Již za čtyři roky po založení firmy bylo dosaženo velkého úspěchu, když její puška PM (Precision Marskman) zvítězila ve výběrovém řízené britské armády a byla tam zavedena jako standardní odstřelovačská puška L96A1 v ráži 7.62×51 mm NATO. Následně zamířila na trh nová konstrukční řada pušek zvaná AW (Arctic Warfare), která opět „zabodovala“ i u britské armády, a to v podobě zbraně L118A1. V dnešní době je však značka Accuracy International známa hlavně díky dodávkám pušek, které střílejí silnější municí, např. .300 Winchester Magnum nebo fenomenální .338 Lapua Magnum, která dnes v tomto sektoru představuje svým způsobem etalon (verze pro britskou armádu pro tento typ střeliva se označuje L115A1). Společnost Accuracy International si zakládá na tom, že její výrobky jsou speciálně konstruovány jako vojenské či policejní odstřelovačské pušky a nejsou založené na již existujících typech zbraní. Mají otočný závěr, jenž se zamyká hned šesti ozuby a vyznačuje se typickým zahnutím páky dozadu. Ve výměnném zásobníku se nalézá deset ran. Celá „rodina“ zbraní AW reprezentuje modulární konstrukci, jež se dá konfigurovat pro různé typy munice, hlavně, pažby či dalekohledy, takže řada vojenských nebo policejních útvarů má „své vlastní“ úpravy pušek série Arctic Warfare. Mezi uživatele patří rovněž zvláštní jednotky Armády České republiky, u kterých se vyskytují nejen zbraně AW v rážích 7,62×51 mm, .300 Winchester Magnum a .338 Lapua Magnum, ale také nejvýkonnější „proti-materiálová“ verze AW50 pro velkorážové střelivo .50 BMG (12,7×99 mm).
Parametry pušky Accuracy International L96A1
Ráže střeliva: 7,62×51 mm NATO
Kapacita zásobníku: 10 nábojů
Celková délka: 1,17 m
Délka hlavně: 0,66 m
Hmotnost: 6,5 kg
Úsťová rychlost: 850 m/s
Účinný dostřel: 800 m

Všudypřítomný Dragunov SVD
Rudá armáda vždycky přikládala odstřelovačům velký význam, ovšem po druhé světové válce se trochu posunul názor na jejich optimální nasazení. Palba pěšáků na delší vzdálenost ztratila v sovětské doktríně na významu. Nová zbraň pro odstřelovače, na níž se začalo pracovat v 50. letech, měla být spíše univerzální podpůrnou zbraní, což se odrazilo mj. ve faktu, že používala poloautomatický systém. Puška, kterou zkonstruoval Jevgenij Fjodorovič Dragunov, se začala vyrábět roku 1963 a dostala oficiální název SVD (snajperskaja vintovka Dragunova). Jedná se o vzhledově dosti charakteristickou pušku s nápadně dlouhou hlavní a předpažbím, pistolovou rukojetí a pažbou s odlehčovacími otvory. Poloautomatický princip fungování dostal přednost nejen kvůli vyšší rychlosti střelby, ale i kvůli tomu, že ručně ovládaný otáčivý závěr může být někdy velmi choulostivý na podmínky bojiště. Pro Sověty bylo ovšem příznačné, že chtěli mít pušku, která bude fungovat s maximální spolehlivostí nejenom na střelnici, ale i na skutečném bojišti, a to třeba i za cenu poněkud horší přesnosti, avšak vzhledem k tomu, pro jaké úkoly se s puškou počítalo, to neznamenalo velký problém.
Puška SVD používá poloautomatický systém, poháněný odběrem prachových prachů z hlavně prostřednictvím kanálku nad hlavní. V něm se pohybuje píst propojený s otočným závorníkem v závěru zbraně, který se trochu podobá slavnému principu Kalašnikov, ačkoliv se od něj také v mnohém odlišuje. Ve výměnném zásobníku se nachází deset nábojů ráže 7,62×54 mm, které odpovídají ráži vytvořené již koncem 19. století, ale navzdory svému věku jde pořád o vysoce účinné střelivo. Puška má sice také mechanická mířidla, ale standardně byl každý kus osazený optickým zaměřovačem PSO-1, jenž ve své době patřil mezi nejlepší na světě. Kromě toho, že jako normální dalekohled nabízí čtyřnásobné zvětšení, obsahuje i pasivní infračervený senzor. Jeho součástí je i jednoduchá, ovšem důvtipná a účinná pomůcka na měření vzdálenosti, jíž je stupnice využívající průměrnou výšku lidského těla. Na ústí pušky se nachází tlumič záblesku a lze k němu (což je u odstřelovačské pušky hodně nezvyklé) připojit nožový bajonet, který je součástí standardní výbavy. Ta dále obsahuje nosný řemen, čtyři zásobníky se sumkou, baterii pro infračervený detektor v PSO-1 a soupravu na čistění.
Kromě základní verze SVD se záhy začalo vyrábět provedení SVDN, uzpůsobené pro montáž nočních zaměřovačů řady NSP. Později se objevila i verze jménem SVDS se skládací pažbou, modernizovaná SVDM, puška SVDK na speciální těžké střelivo 9,3×64 mm a exportní zbraně na západní munici ráže 7,62×51 mm, jež se označují Tiger a Bear. Další vývoj potom došel až ke zbraním řady SVU, které mají stejný základní princip jako SVD, ale vyznačují se koncepcí „bullpup“, tedy se zásobníkem za spouští; nejvýkonnější model této řady SVU-A dovede pálit i plně automatickými dávkami. Puška SVD a její varianty se samozřejmě hodně rozšířily mezi sovětskými spojenci a satelity a řada zemí rozběhla produkci jejich kopií, současné verze však stále sériově vyrábí i Rusko. Ve výzbroji Armády ČR najdeme jak původní SVD, tak i novější varianty, u kterých bylo dřevo nahrazeno plastem, a v menším počtu byly pořízeny také pušky typu Tiger v ráži NATO. Přestože se zbraň konstruktéra Dragunova po stránce přesnosti palby na velké vzdálenosti nevyrovná těm nejlepším odstřelovačským puškám (což ostatně nemohla nikdy a vlastně to od ní nikdo nepožadoval), pořád představuje vysoce efektivní a víceúčelový prostředek zajišťování palebné podpory na bojišti.
Parametry pušky Dragunov SVD
Munice: 7,62×54R mm
Kapacita zásobníku: 10 nábojů
Celková délka: 1,23 m
Délka hlavně: 0,55 m
Hmotnost: 4,4 kg
Úsťová rychlost: 830 m/s
Účinný dostřel: 800 m

Německá výjimka H&K PSG1
Většina odstřelovačů pořád tvrdí, že „správná“ odstřelovačská puška musí mít ručně ovládaný závěr s pevným uzamčením. Jakákoli „automatika“ (resp. součásti pušky pohybující se během výstřelu) má za následek značné snížení přesnosti. „Poloautomatická odstřelovačská puška“ je v podstatě protimluv, říkají tito muži, kteří se dívají svrchu mj. na sovětskou pušku Dragunov. Existuje ovšem přinejmenším jedna výjimečná zbraň, která pracuje poloautomaticky (tedy má samonabíjecí mechanismus bez potřeby ručního ovládání závěru), přesto by však měla nabízet přesnost srovnatelnou s opakovačkami. Je velmi příznačné, že ji vytvořila německá společnost Heckler & Koch, která zkonstruovala i neobyčejně přesný samopal MP5. Puška dostala jméno PSG1 (Präzisionsschützengewehr) a do výzbroje se dostala v roce 1972. Konstrukčně vychází z útočné pušky G3, využívá její neuzamčený závěr se zpožděným otevíráním, používá střelivo ráže 7,62×51 mm NATO a lze do ní zasouvat běžné zásobníky z G3 na 10 a 20 ran, ačkoliv se nejvíce užívá zvláštní zásobník na pět nábojů. Původní model měl pevně připojený zaměřovač Hensoldt, jenž ale byl u novější verze PSG1A1 vystřídán přístrojem firmy Schmidt & Bender. Objevila se též vojenská úprava MSG90 s menší hmotností, větší jednoduchostí a nižší cenou, jelikož základní provedení je pro používání na bojišti prostě příliš těžké a představuje i značně drahou záležitost. Vedle vysoké hmotnosti a ceny má ovšem odstřelovačská puška PSG1 ještě jednu dosti zvláštní nevýhodu, a to vyhazování nábojnic s nezvykle velkou silou, takže mohou odletět až 10 m daleko, což může prozradit pozici střelce. PSG1 se ale přesto dostala do rukou vojáků a policistů v téměř třech desítkách zemí světa.
Parametry pušky Heckler & Koch PSG1
Ráže střeliva: 7,62×51 mm NATO
Kapacita zásobníku: 5, 10 nebo 20 nábojů
Celková délka: 1,23 m
Délka hlavně: 0,65 m
Hmotnost: 7,2 kg
Úsťová rychlost: 868 m/s
Účinný dostřel: 800 m

Opakovačky pro armádu Francie
Francouzské úsilí o nezávislost a svébytnost se nevyhnulo ani oblasti odstřelovačských pušek. Když francouzská armáda v 60. letech hledala novou pušku pro své nejlepší střelce, vsadila na úpravu standardní služební pušky MAS 36 v domácí ráži 7,5×54 mm (Lebel). Jistě je na místě zdůraznit, že nešlo o nijak zvlášť povedenou pušku ani munici, ovšem Francouzi ji preferovali prostě kvůli domácímu původu. Kompletní rekonstrukcí pak vznikla opakovačka FR-F1, která byla určena pro odstřelovače. Náboj ráže 7,5 mm zůstal, sama zbraň však dostala delší hlaveň, nápadně dlouhý tlumič plamene, pistolovou rukojeť, lícnici na pažbu, zaměřovač APX L806 a typickou, dopředu se sklápějící dvojnožku na předpažbí. Funkční princip se v zásadě shodoval s typem MAS 36; šlo o ručně ovládaný závěr uzamykaný dvěma ozuby, který byl konstruován se snahou o maximální jednoduchost, což se odrazilo mj. ve faktu, že puška neměla součástku plnící úlohu pojistky! Puška FR-F1 však oproti ní byla daleko přesnější a nakonec si přece jen získala důvěru. Používala zásobník na deset nábojů. Francie se nakonec nechala přesvědčit a u pušek z posledních sérií se přešlo na munici 7,62×51 mm NATO, ve které se potom vyrobily i všechny pušky dalšího typu FR-F2. Ten se na první pohled rozpozná podle černé objímky, jež chrání hlaveň, a podle nové dvojnožky, která je nově uchycena přímo k hlavni. Pušku lze nyní osadit i jinými typy zaměřovačů včetně nočních a infračervených. Funkční princip ale zůstává pořád stejný, tzn. odsuvný otáčivý závěr jako u MAS 36. V zahraničí se odstřelovačské pušky francouzské výroby příliš nerozšířily, je ovšem velmi zajímavé, že francouzská armáda počítá s FR-F2 i pro svůj projekt „vojáka budoucnosti“ FELIN.
Parametry pušky GIAT FR-F2
Ráže střeliva: 7,62×51 mm NATO
Kapacita zásobníku: 10 nábojů
Celková délka: 1,14 m
Délka hlavně: 0,55 m
Hmotnost: 5,4 kg
Úsťová rychlost: 852 m/s
Účinný dostřel: 800 m
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