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Ve spolupráci s obchodem Harrant.cz jsme vyzkoušeli turecký civilní klon legendární 
pušky Heckler & Koch G3, samonabíjecí MKE T41 ráže 308 Win.

Marek BAKO

A utomatická puška G3 byla 
ve své době velmi moderní 
zbraň v  rovněž tehdy nové 

ráži 7,62x51 mm NATO. Rychle si zís-
kala zákazníky z  řad ozbrojených sil 
po celém světě a byla zavedena tak či 
onak kromě Austrálie na všech konti-
nentech. V domovském Německu byla 
v 90. letech nahrazena puškou G36 ráže 
5,56x45 mm NATO, o jejímž nástupci se 
právě teď rozhoduje. Němečtí záložníci 
si však G3 udrželi skoro o  dvacet let 
déle. Ve spoustě zemí tyto spolehlivé 
zbraně slouží doposud a  jistě ještě 
dlouho budou. V NATO jsou to přede-
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vším tradiční rivalové Řecko a  Turec-
ko, jež nepřezbrojily na náboj 5,56x45 
mm NATO, ale také třeba švédští do-
mobranci s domácím klonem Ak 4D. 

Na G3 a  její klony existuje široká 
škála doplňků, montáží, pažeb atd. 
Nejdál jsou v  modernizacích těchto 
starších, ale víc než prověřených kon-
strukcí Izraelci. Například Fab Defense 
dokáže dodat gé trojce podstatně 
lepší ergonomii a dostatek upínacích 
bodů pro vybavení, které původní 
konstrukci z  50. let logicky chybí. 
Ostatně originální montáž na optiku 
nabízí i Harrant.

V  průběhu let se objevovaly nejen 
samočinné varianty G3 pro armády, ale 
i civilní, nebo spíš civilnější, čistě samo-
nabíjecí klony. Jmenujme HK 41 a na ní 
navazující HK 91, určené sice rovněž pro 
ozbrojené sbory, ale dosažitelné i  na 
civilním trhu a určené především pro 
export do USA. V  Německu se výro-
bou civilních variant zabývá například 
LuxDefTec a prodává samonabíjecí G3 
pod názvem HSG41, jenž podobně jako 
u turecké MKE T41 navazuje na H&K 41. 
Zbývá však dodat, že výrobců a úprav-
ců originální německé zbraně je dale-
ko víc. Naši střelci už mají zkušenosti 
dokonce s klony z Pákistánu (Pakistan 
Ordnance Factories).

Zkušenosti s MKE T41
Turecký konglomerát MKE zásobuje 

ručními (a dalšími) zbraněmi a municí 
především nemalou tureckou armádu, 
ale věnuje se i civilní výrobě, převážně 
na export. Protože licenční zbraně Hec-
kler & Koch se v  Turecku vyrábějí na 
německém strojním zařízení a přesně 
podle německých technologických 
postupů, je kvalita shodná s německou 
produkcí. 

Puška T41 se ovládá stejně jako její 
německý vzor. Charakteristická napí-
nací páka závěru vyžaduje trošku síly 
a rozhodnosti, ale není problém si na 
ni zvyknout. Zbraň nemá střeleckou 
pohotovost, závěr však lze zachytit 
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Tlumič plamene přesně 
podle G3A3


