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S 
původním nápadem přišla ino - 
vativní zbrojovka Knight’s  
Armaments, která vyráběla 
podvěsnou brokovnici KAC 
Masterkey (univerzální klíč), 

což byla v podstatě zkrácená pumpa 
Remington 870 ráže 12 podvěšená 
pod pušku M-16 nebo karabinu M-4. 
M-26 MASS (Modular Accessory 
Shotgun System) je vojenská 
verze modulárního odlehče-
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Dveře. Civilisté. Boj zblízka. 
Voják se může dostat  
do tolika situací, kdy 
standardní útočná puška není 
zrovna nejvhodnější zbraň 
a brokovnice je v té chvíli 
k nezaplacení. Jenže kdo 
má tahat pušku a brokovnici 
současně… ledaže by se obě 
podařilo poskládat do jedné 
zbraně. A pokud je navíc 
možné brokovnici od pušky 
kdykoli odpojit a snadno 
přeměnit na samostatnou 
zbraň, pak takový systém jistě 
stojí za zamyšlení.

vojenské zbraně

ného brokového systému, který vy-
vinula firma C-More Systems a jejím 
konstruktérem je ira Kay. 

M-26 vylepšila koncept Masterkey na-
hrazením pevného trubkového zásobní-
ku pod hlavní brokovnice odnímatelným 
schránkovým zásobníkem na tři nebo 
pět nábojů, který umožňuje rychlejší na-
bíjení a snadnější změnu střeliva, a změ-
nou opakovacího systému z předpažbí 
na nabíjecí páku – místo pumpování 
předpažbím, které bylo u Masterkey 
posazené hodně vpředu, stačí u M-26 
zatáhnout za relativně velkou nabíjecí 

jako doplněk pušek typu M-16/M-4. 
v prvním případě je zbraň vybavena vý-
suvnou pažbou s hydraulickým tlumi-
čem zpětného rázu, pistolovou rukojetí 
a případně optikou. Spoušť je chráněna 
lučíkem, který je dostatečně prostorný, 
aby umožňoval obsluhu zbraně v ruka-
vicích. Na horní straně pouzdra závě-
ru se nachází lišta MiL-STD-1913, na 
kterou lze nasadit optický zaměřovač. 
Na přední straně pouzdra závěru a na 
ramenní opěrce se nacházejí oka pro 
uchycení závěsného řemene. 

v podvěsném provedení zbraň po-
strádá pažbu a pistolovou ru-

kojeť a je připojena k před-
pažbí primární zbraně, kde 
rozšiřuje taktické možnosti 

jejího uživatele. Lze ji po-
užít například k odstřelení 

páku, která je umístěna výrazně 
blíže k nestřílející ruce. Je lhostej-
no, která ruka to je, protože páku 
lze namontovat na kteroukoli 
stranu zbraně. 

výjimečnost M-26 spočívá 
v tom, že může být používána 
jako samostatná zbraň, nebo 

závěsů dveří pomocí speciálního 
střeliva, nabitá náboji se slz-
ným plynem nebo gumovými 
projektily může sloužit jako ne-

smrticí zbraň a při použití klasických 
nábojů s hrubými broky samozřejmě 
představuje také vysoce účinnou zbraň 
v boji zblízka. 

Změna mezi oběma verzemi je jed-
noduchá a rychlá – odstraněním jed-
noho kolíku, umístěného za lučíkem, 
se uvolní ramenní opěrka a pistolová 
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