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Ladění zbraní

Ve 21. století představuje Stonerova AR-15 a její klony nejvariabilnější a mezi uživateli 
nejoblíbenější skupinu palných zbraní. Může za to její konstrukce, která časem téměř 
dosáhla dokonalosti. Stavebnicová konstrukce zároveň umožňuje zbraň modifikovat 
podle potřeb a požadavků uživatele. 

AR-15 na míru Ing. Pavel BERAN, Ph.D.

Tuning
Východiskem pro tuning musí být 

zbraň, která má odpovídající kvalitu 
a tuning si zaslouží. Pokoušet se o tuning 
zbraní podřadné kvality by bylo mrhání 
prostředky. Jako východisko pro tu-
ning lze využít již hotovou kvalitní zbraň 
osazenou laciným pažbením, nebo za 
tímto účelem koupit takzvané holátko, 
tedy pušku bez periferií. Výhodou je, že 
nekupujeme pažbu a předpažbí, které 
nepotřebujeme a  které by asi nikdo 
další nechtěl. Příkladem takové zbraně 
je model Stag 15 Bones (bones = anglicky 
kosti) od firmy Stag Arms. 

Tuning cenově dostupné zbraně lze 
demonstrovat na pušce italské prove- 
nience ADC (Armi Dallera Custom). Ten-

ZE široké nabídky pušek rodiny  
AR-15 si lze vybírat, ale je ne-

zanedbatelná skupina uživatelů, kteří 
pušku chtějí doladit podle svých nároků, 
revitalizovat starší zbraň, nebo si dokonce 
přejí zbraň postavit podle svých požadav-
ků. Abych se dozvěděl, jak na to, obrátil 
jsem se na Ondřeje Duška. Zastihl jsem 
ho v sídle společnosti Armed Store s.r.o. 
Praha, kde zajišťuje spolupráci s dodava-
telem pušek AR-15 a jejich komponentů, 
společností CB Servis Centrum s.r.o. Čes-
ké Budějovice. Pan Dušek je bývalý voják 
a  armádní zbrojíř s  mnohaletou praxí 
a  navíc sám sportovně střílí. Zájemce 
o  pušku na míru tak má možnost své 
představy a přání konzultovat se skuteč-
ným specialistou a znalcem zbraní. 

to výrobce nabízí hotové zbraně i spe-
ciální tuningové díly. K  tuningu pušek 
od ADC je možné využít nejen jejich 
tuningové díly, ale i díly jiných výrobců. 
Nejobvyklejším požadavkem je výměna 
pistolové rukojeti. Může být od ADC, 
obdobných kvalitních rukojetí je však 
široká nabídka.

Obecně platí, že ergonomie pušek  
AR-15 je z hlediska praváka dobrá. Střel-
ba z klasické AR-15 je pro leváky diskom-
fortní, zejména pro umístění výhozního 
okénka po pravé straně. Pokud je to 
možné, dovolil bych si levákům dopo-
ručit přímo levoruké provedení pušky  
AR-15. Pokud to možné není, následují-
cích několik vychytávek levorucí uživa-
telé ocení a mohou se hodit i pravákům. 

Je možná výměna levostranné po-
jistky za oboustrannou. Pokud je obou-
stranná pojistka užívána pravákem, 
bude mu se spouštěcím prstem koli-
dovat pravé křidélko pojistky, u  leváka 
naopak. Řešením je modulární pojistka, 
kde jeden ovladač (křidélko) je zkrácený 
a  oba ovladače jsou stranově zaměni-
telné. 

Standardní pojistka má krok 90º mezi 
zajištěno – odjištěno. Pušky laděné pro 
akční disciplíny, kde je požadavek na 
rychlé odjištění zbraně, je možné osadit 
pojistkou s 60º krokem.  

U standardní AR-15 je tlačítko záchytu 
zásobníku po pravé straně spodního 

Oboustranná pojistka s jedním kratším 
křidélkem a 60º krokem

Ústí hlavně, deformační podložka 
a kompenzátor

Vytuněná puška ADC M5 Basic




