
Ozbrojené síly USA od roku 2008
pouÏívají také M110 Semi-Auto-
matic Sniper System (M110

SASS) ráÏe 7,62x51 mm NATO od ame-
rické firmy Knight’s Armament Compa-
ny. Tato zbraÀ by podle v‰eho mûla úpl-
nû nahradit – alespoÀ u US Army a US
Marine Corps – systémM24, kter˘ zahr-
nuje rÛzné varianty standardní odstfie-
lovaãské pu‰ky americk˘ch ozbrojen˘ch
sil, plnû se osvûdãil a stále se osvûdãu-
je v bojích v‰eho druhu. Opakovací pu‰-
ka M24 s odnímateln˘m zásobníkem na
10 nábojÛ ráÏe 7,62x51 NATO/308 Win-
chester (a potom i jin˘ch) byla zavedena
v roce 1988. Vznikla na základû kulovni-
ce Remington 700 a tato firma jich jen pro
americké armádní potfieby vyrobila na
15 000, mnoho dal‰ích potom pro poli-
cejní sbory a na export. Zfiejmû posled-
ní objednávku na dodávku pu‰ekM24 ob-
drÏela firma Remington v únoru 2010.
Je pravda, Ïe M24 technicky není prá-

vû nová a není nic moc ani po estetické
stránce, coÏ je parametr, kter˘ v dne‰ním
tvrdém konkurenãním boji hraje svou roli
vedle samozfiejmû poÏadovan˘ch vlast-
ností: snadné obsluhy, spolehlivosti

a pfiesnosti stfielby. Pfiesto nejspí‰ bude
„dosluhovat“ fiadu let, pfiedev‰ím díky
sv˘m solidním taktick˘m pfiednostem.
Nejenom Ïe je pfieváÏnû nerezová, ale s
homologovan˘m vojensk˘m stfielivem
7,62x51 mm vy‰‰í pfiesnosti vykazuje do
vzdálenosti 600 yardÛ rozptyl zásahÛ
pod 1,1MOA, ve vût‰í vzdálenosti pak jen
nepatrnû vy‰‰í. Úãinn˘ dostfiel, dan˘
pravdûpodobností zásahu cíle odpoví-
dající velikosti, se udává do 800 metrÛ.

ZbraÀ podobn˘ch vlastností jako M24
– ne pfiíli‰ moderní a ne pfiíli‰ krásná – je
základní francouzská odstfielovaãka FR F2
– Fusil á Répétition modéle F2 ráÏe
7,62x51 mm NATO. Je to rovnûÏ opako-
vaãka a její mechanismus v podstatû po-
chází z doby pfied druhou svûtovou válkou.
Vychází totiÏ z konstrukce standardní vo-
jenské opakovaãky (MAS) M1936 ráÏe
7,5x54mm. Ta pro‰la s francouzsk˘mi vo-
jáky nejen druhou svûtovou válkou, ale
i následujícími francouzsk˘mi konflikty ãi
„policejními akcemi“ v Indoãínû a v Afri-
ce, aby vûrnû slouÏila – i jako v˘sadkáfiská
zbraÀ – aÏ do roku 1978.
Speciální pu‰ka pro odstfielovaãe FR F1

z ní byla vyvinuta v roce 1966. ProtoÏe se
osvûdãila, byla kvÛli unifikaci ráÏí v rám-
ci armádNATOpfiekonstruována na náboj
7,62x51mmNATO a spolu s nûkolika dal-
‰ími drobnûj‰ími zmûnami dostala i nové
typové oznaãení FR F2. To se stalo v roce
1984. Francouzské ozbrojené síly sice
mají ve v˘zbrojimoderní antimateriálovou
opakovaãku PGMHecaté II. ráÏe 12,7mm
(50BMG), nûjaké zvlá‰tnosti semohouna-
jít u speciálních supertajn˘ch jednotek, ale
standardní odstfielovaãská pu‰ka fran-
couzské armády, letectva i námofinictva
a nûkter˘ch policejních sloÏek je stále
FR F2. Amimochodem: táÏ zbraÀ je zave-
dena v novodobé litevské armádû.
V˘robcem FR F1 byla spoleãnost MAS

(Manufacture d'armes de Saint-Étienne),
v roce 1973 zaãlenûná do státního zbroj-
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Pokud pomineme „mûstské“ typy odstfielovaãek, které jsou ãasto samonabíjecí,
pak i u moderní odstfielovaãské pu‰ky na bûÏné pu‰kové náboje stále vládne
opakovací systém. Jedinou skuteãnû v˘znamnou v˘jimku dosud pfiedstavovala
sovûtská samonabíjecí SVD (Dragunov) ráÏe 7,62x54R. Samonabíjecím systémÛm
ov‰em dávají pfiednost i nûkteré speciální jednotky v zemích NATO a dost se
pouÏívají také u velkoráÏních „antimateriálov˘ch“ pu‰ek.

Odstfielovaãka FR F2

M110 Semi-Automatic Sniper System (M110 SASS) ráÏe 7,62x51 mm NATO je nová základní odstfie-
lovaãská pu‰ka americké armády a námofiní pûchoty

Souãasné standardní odstfielovaãky francouzsk˘ch ozbrojen˘ch sil: FR F2 ráÏe 7,62x51 mm NATO
(nahofie) a PGM Hecaté II. ráÏe 50 BMG




