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Přinášíme test samonabíjecí pušky nevadského výrobce New Frontier Armory 
z Las Vegas. Pušky NFA dováží do České republiky firma CB Servis Centrum, 
která nám zapůjčila zbraň vybavenou navíc úsťovým nástavcem HiPer a tlumičem 
hluku SL6 od finské společnosti Ase Utra Oy. Protože puška ráže 300 AAC BLK 
bez tlumiče, to je jen poloviční radost!

New Frontier Armory 10,5ʺ 300 AAC BLK

Marek BAKO

subsoniky se to nedoporučuje právě 
kvůli zhoršené přesnosti. Existuje ješ-
tě špičkové provedení tlumiče SL8, 
který je rovněž speciálně naladěn 
na náboj 300 AAC BLK s ještě vyšší 
účinností; zároveň i  s  větší délkou 
a cenou. Tlumiče Ase Utra v  jedno-
dušší variantě lze rovněž šroubovat 
rovnou na závit na hlavni. 

Na druhou stranu 300 AAC BLK 
má relativně nízké úsťové tlaky, tak-
že tyto tlumiče jsou zpravidla lehčí, 
ale také méně odolné než srovna-
telně velké tlumiče pro ostatní ráže  
7,62 mm/.30 (například 308 Win). 
Na nadzvukové laborace 300 AAC 
BLK lze sice bezpečně použít jaký-
koliv tlumič pro ráže 7,62/.30, ale pro 

New Frontier Armory je velice mla-
dá, ale dynamicky se rozvíjející 
společnost. Vznikla v roce 2009 

jako obchodní, distribuční a  výrobní 
firma. Vyrábí nejrůznější díly zbraní, jak 
aftermarketové, tak subdodávky a také 
celé zbraně. Jádro výrobního programu 
tvoří komponenty a pušky typu AR-15 
ráží 223/5,56, 308 Win, 300 AAC BLK, 
ale také 9 mm Luger/40 S&W a 45 Auto/ 
10 Auto. Klony AR-15 jsou prostě feno-
ménem dnešní doby…

Zbraň a tlumič
Zapůjčená puška NFA s  hlavní délky 

10,5 palce, patřící do třídy SBR (short 
barreled rifle), je svou ráží přímo stvořená 
pro použití tlumiče hluku. Českobudě-
jovická firma CB Servis Centrum s. r. o. 
nabízí řešení od finského výrobce Ase 
Utra. V tomto případě jsme zvolili násta-
vec kombinující zepředu otevřený tlumič 
plamene HiPer spolu se závitem a zám-
kem tlumiče Bore Lock. Tlumič řady SL6 
je výslovně určen k náboji 300 AAC BLK. 
Tlumiče optimalizované pro tento náboj 
nejsou multikaliberní, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Důvod je ten, že ot-
vory v přepážkách musí mít o něco větší 
průměr kvůli možné nestabilitě dlouhých 
střel v  subsonických laboracích. Tím je 
trochu snížena účinnost tlumiče. 

Samonabíjecí puška New Frontier Armory 10,5ʺ 300 BLK s tlumičem Ase Utra SL6

Puška rozebraná na čištění, včetně vratné pružiny a bufferů. Vlevo uprostřed je originální 
buffer, vpravo vedle něj hydraulický Kynshot.
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