
LEHKÉ ODSTŘELOVAČKY
Zbraně řazené do kategorie lehkých 

odstřelovaček většinou vycházejí ze za-
vedených útočných pušek a jsou určeny 
jako podpůrné zbraně malých jednotek, 
družstev nebo čet. Bývají samonabíjecí, 
některé i automatické. Mají řadu spo-
lečných dílů s běžnou útočnou puškou, 
větší přesnost je dosažena použitím 
kvalitnějších a delších hlavní a zvlášť 
pečlivě vyráběného střeliva. V armádách 
NATO to bývá 5,56x45 NATO (223 Rem) 
a 7,62x51 NATO (308 Winchester). V dru-
hém případě je účinný dostřel 600 až 
800 metrů. 

Heckler & Koch (Německo)
Firma nabízí dvě verze své nové od-

střelovačky HK G28, přesné pušky kon-
struované prý speciálně pro německé 

n o v é  z b r a n ě

32 s t ř e l e c k á  r e v u e  ›  s r p e n  2 0 1 2

Ing. Jiř í  FENCL, Ing. Ivan CHLUDIL, foto Ing. Jiř í  FENCL

Odstřelovačské pušky, případně pušky pro přesnou střelbu na velké vzdálenosti, jak 
je označují firmy, které nechtějí být považovány za militaristické, dnes nabízí prakticky 
každá větší zbrojovka a řada menších výrobců. Vypadá to, jako kdyby aspoň jedna 
odstřelovačka v katalogu patřila k dobrému jménu firmy. Snem všech výrobců je velká 
armádní zakázka. Odstřelovačky však žádná armáda nenakupuje každý den a rozhodně 
ne po tisících, a tak velká většina těchto zbraní skončí jako prototypy nebo u sportovních 
střelců. Ale po pár letech si můžeme všimnout, že některá technická řešení, původně 
vymyšlená pro odstřelovačky, se objevují na sériových armádních i civilních zbraních. 
Uvádíme zde několik příkladů zbraní, které byly letos představeny jako novinky.

Odstřelovačky 
    v roce 2012

jednotky v Afghánistánu. Samonabíjecí 
zbraň ráže 7,62x51 NATO s desetirano-
vým schránkovým zásobníkem je zalo-
žena na bázi civilní pušky MR 308. Zaru-
čená přesnost každé zbraně je 1,5 MOA 
(MOA je úhel, pod kterým je vidět úsečka 
dlouhá jeden palec = 25,4 mm na vzdá-
lenost 100 yardů = 91 m), účinný dostřel 
na pevný cíl je 600 m, při zastavovací 
palbě je ale účinná až do 800 m. 

Ve standardní konfiguraci má tele-
skopickou ramenní opěru se stavitelnou 
lícnicí a konkávní botkou, dlouhou ozu-
benou lištu nad celým pouzdrem závěru 
i předpažbím (které kryje volně kmitající 
hlaveň až k tlumiči výšlehu) a na spod-
ní liště předpažbí pomocnou rukojeť 
s ovládáním laserového zaměřovače 
a dvojnožku Harris. V konfiguraci Patrol 
nemá zbraň dvojnožku ani pomocnou 

rukojeť, předpažbí sahá jen do poloviny 
délky hlavně a opěra je bez lícnice. Délka 
kované hlavně s chromovaným vývrtem 
je v obou případech 420 mm (stoupání 
vývrtu 305 mm), odpor spouště 28 N, 
doporučené střelivo je standardní NATO 
AB 22/FMJ a AB 22/Tracer. 

V odstřelovačské verzi se vyrábí také 
útočná puška HK 417. 

SAN Swiss Arms (Německo/Švýcarsko)
Puška SG 751 SAPR ráže 7,62x51 NATO 

byla vyvinuta jako vysoce přesná podpůr-
ná zbraň speciálních jednotek. Robustní 
konstrukce je založena na legendární rodi-
ně útočných pušek SG 55X ráže 5,56 mm. 
Existuje s dlouhou (LB – 455mm, resp. 
520mm) a krátkou (SB – 365mm) hlavní 
a celková délka zbraně tak dosahuje 870 
až 1025 mm a prázdná hmotnost (bez 
zásobníku) 3,63 až 3,96 kg. Zbraně se 
zastudena kovanými hlavněmi pracu-
jí s rotačním závěrem, čtyřpolohovým 
regulátorem tlaku plynů a schránko-
vým zásobníkem na 20 nábojů. Střílejí 
jednotlivými ranami nebo automaticky, 
odpor spouště je 35 N, záměrná linie je 
extrémně nízko. 

Bohaté příslušenství umožňuje nejrůz-
nější konfigurace podle způsobu nasaze-
ní. Na pouzdru zbraně je lišta Picatinny 
pro montáž optiky (další tři lišty nese 
předpažbí), odklápěcí lučík umožňuje 
střelbu v rukavicích. Nechybí tlumič hlu-
ku výstřelu, pistolová rukojeť může mít 
i opěrku dlaně, pevnou ramenní opěru 
s lícnicí může nahradit opěra stavitelná 
a lze aplikovat dvojnožku s adaptérem 
pro lištu Picatinny. Zbraň existuje v bar-
vě černé, olivové a pouštní.

Přesná puška SG 751 
SAPR ráže 7,62x51 NATO, 
zde verze Sport 
s neprůhledným zásobníkem 
a s mechanickými mířidly


