
Díky laskavé spolupráci společnosti CB Servis Centrum jsem se mohl seznámit 
se samonabíjecí puškou slavného belgického výrobce FN Herstal SCAR H PR. 
PR znamená Precision Rifle, tedy přesná puška. Ve skutečnosti se jedná 
o samonabíjecí odstřelovačku ráže 7,62x51 mm NATO.
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FN SCAR H PR/TPR

Puška logicky vychází z původního 
SCA  H, což je pěchotní varianta 
pušky SCA  ráže 7,62x51 mm. Liší 

se však v mnoha věcech, jelikož je uzpů-
sobena pro přesnou střelbu, aniž přitom 
utrpěla pověstná modularita zbraně. 

 pušky SCA  H P  existuje ještě terčo-
vá varianta TP  (Target Precision Rifle), 
která se liší jen pažbou.

Pažbu lze snadno vyměnit. Po de-
montáži těla zbraně (lower receiver) ji 
stačí vysunout z pouzdra závěru (upper), 
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zasunout jinou a ze SCA  H P  je TP . 
bě pažby mohou být v sadě, jako byly 

u námi zkoušené zbraně, nebo je lze do-
koupit zvláš . Pažba pušky P  je vlastně 
stejná jako na běžné SCA  H, takže paž-
bu TP  lze nasadit na jakoukoliv SCA  H.  
Pažba TP  však není sklopná, ale zato 
poskytuje výrazně větší možnosti indivi-
duálního nastavení a větší tuhost.

becně platí, že všechny pušky SCA  
umějí střílet velmi přesně, P  (TP ) je 
však, jak jsem se přesvědčil, ještě lepší. 

Na první pohled vidíme delší 20palco-
vou hlavne  se širším profilem, než má 
16palcový model H. Hlave  je zakončena 
stejným tlumičem záblesku, jako její 
kratší varianta. alší viditelná odlišnost 
je dlouhý upper receiver osazený hned 
čtyřmi lištami Mil Std 1913. Pouzdro závě-
ru tak zasahuje až před gas block, který 
může střelec ovládat postranními otvory. 
Gas block může být bu  otevřený, nebo 
zavřený (pro střelbu s tlumičem). I to je 
důvod stejného zakončení hlavně s krat-

FN SCAR H TPR

CHCETE SE PODÍLET NA 
VÝVOJI A VÝROBĚ JEDNÉ
Z NEJLEPŠÍCH PISTOLÍ 
SOUČASNOSTI?

Společnost LAUGO ARMS CZECHOSLOVAKIA, hledá posily do svého technicko-výrobního 
týmu a to na pozice:

• VÝROBNÍ ŘEDITEL
• PUŠKAŘ
• PRACOVNÍK NA MONTÁŽ ZBRANÍ

• TECHNOLOG
• PLÁNOVAČ VÝROBY
• JUNIOR KONSTRUKTÉR

POŽADUJEME: zručnost, zkušenost ze sériové výroby, ideální vzdělání vyučen v oboru, 
kladný vztah ke zbraním. NABÍZÍME: nadstandartní platové podmínky, možnost ubytování, 
příjemné pracovní prostředí.
Případní zájemci hlaste se na „prace@laugoarms.com“
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