
Na zbraních musí b˘t ale pochopi-
telnû provedeny takové úpravy,
které nedovolí jejich dodateãnou

transformaci zpût na plnû automatic-
kou zbraÀ vojenskou. Tyto úpravy se zpra-
vidla t˘kají vnitfiních mechanismÛ, takÏe
civilní zbranû se od vojensk˘ch li‰í na-
pohled jen velmi málo.
Na vavfiínech neusnula v tomto smû-

ru ani svûtoznámá nûmecká zbrojovka
Heckler & Koch (HK), která pfiedstavila

v roce 2008 své dvû nové útoãné pu‰ky
HK 416/223 Rem a HK 417/308Win, které
pak uÏ za rok doplnila civilní verzí HKMR
223 a v roce 2010 i její vût‰í, opût civilní
sestrouHKMR308. Tak vznikla rodina ãtyfi
prakticky stejn˘ch útoãn˘ch pu‰ek, dvou
men‰í a dvou vût‰í ráÏe, pfiiãemÏ vÏdy jed-
na z dvojice je plnû automatická a druhá
pouze samonabíjecí. Zvenãí se vojenské
verze li‰í od civilních jen poãtempoloh vo-
liãe reÏimu palby-pojistky.

KONCEPCE ZBRANÍ
je jednoznaãnû shodná s koncepcí sta-

r˘ch a léty uÏívání provûfien˘ch pu‰ek Ar-
malite AR-15/M16/M4 konstruktéra Eugene
Stonera, i kdyÏ uÏ ve znaãnû modernizo-
vané a potfiebám uÏivatelÛ pfiizpÛsobené

vûru pfiivádûly horké prachové plyny
z hlavnû: ty ohfiívaly a zneãi‰Èovaly nejen
nosiã závorníku se závorníkem, ale celou
dutinu pouzdra závûru, ze kterého pak nut-
nû unikaly ven pfied tváfií stfielce. Zneãi‰-
tûní mechanismu zpÛsobovalo ãasté zá-
vady funkce; dÛkazem je u pozdûj‰ích ver-

zí M16 dodateãnû instalovan˘ doraÏeã zá-
vûru do pfiední polohy.
Pfies tuto úpravu vznikly problémy

pfiedev‰ím s karabinou M4, která spo-
lehlivû funguje jen vyãi‰tûná, dobfie na-
mazaná a se standardním stfielivem,
a u které navíc zcela selhávaly pokusy
o zkrácení hlavnû pod 14,5 palce, jeÏ po-
Ïadovala pro nûkteré speciální operace
americká jednotka Delta.
Moderní systém s plynov˘m pístem

a pístnicí, kter˘ uÏ pouÏila firma HK
u osvûdãené pu‰ky G36, nahradil pÛvodní
plynovou trubiãku plynov˘m pístem
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podobû. Zbranûmají opût duralové pouz-
dro závûru sloÏené ze dvou ãástí. Horní
pouzdro (upper receiver) s pevnû na-
‰roubovanou a v pfiedpaÏbí volnû kmita-
jící hlavní vede ve své dutinû závûr, nad
kter˘m je uloÏeno pfii stfielbû nepohybli-
vé táhlo závûru, vzadu s postranními
hmatníky a uzamykacím tlaãítkem. Spod-
ní pouzdro (lower receiver) zase sjedno-
cuje ramenní opûru s vratn˘mústrojím zá-
vûru v dutinû, pistolovou rukojeÈ a zá-

sobníkovou ‰achtu se spou‰Èov˘m a kla-
dívkov˘m bicím mechanismem.
Obû ãásti pouzdra spojují v jeden ce-

lek pouhé dva pfiíãné ãepy na pfiedním
a zadním konci spodního pouzdra. V˘-
sledkem tohoto koncepãního fie‰ení je,
Ïe k ãi‰tûní staãí vytáhnout zadní ãep,
vyklopit dolÛ spodní pouzdro a z hor-
ního pouzdra vysunout dozadu závûr
(nosiã se závorníkem).

SYSTÉM AUTOMATIKY
vyuÏívá sice opût tlaku plynÛ odve-

den˘ch z v˘vrtu hlavnû a pÛsobících na
závûr, oproti pÛvodnímu Stonerovu fie-
‰ení je ale u tûchto moderních zbraní
HK podstatnû odli‰n˘.
PÛvodní StonerÛv systém s plynovou

trubicí odvádûl plyny z v˘vrtu trubiãkou
do dutiny nosiãe závorníku. V˘hodou
byla absence plynového pístu a pístnice,
a proto imen‰í hmotnost zbranû, znaãnou
nev˘hodou ale zase skuteãnost, Ïe se do
dutiny nosiãe, a tím i celého pouzdra zá-

Tradice v˘roby civilních, tedy pouze samonabíjecích, pÛvodnû vojensk˘ch zbraní je uÏ
dnes velmi dlouhá. První vla‰tovkou na tomto poli asi byla civilní verze pu‰ky AR-15,
model Sporter z roku 1963. A tu pak následovala nepfiehledná fiada dal‰ích modelÛ
od rÛzn˘ch v˘robcÛ. DÛvod je celkem zfiejm˘: ozbrojené sloÏky odeberou od v˘robce
urãit˘ poãet exempláfiÛ vojenské verze, zatímco civilní poloautomatická verze
mÛÏe oslovit vlastnû neomezen˘ segment sportovního a zájmového trhu,
coÏ pochopitelnû vede k podstatnému oÏivení v˘roby zbranû.
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