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Náš dlouholetý čtenář a fanda pan Vychodil z Prahy měl vloni krásné Vánoce. Ježíšek mu 
nadělil samonabíjecí pušku FN SCAR 16S – a pak že zbraně nenosí. Puška je oficiálně  
z produkce americké odnože FN America, i když byla ve skutečnosti vyrobena v Herstalu. 
Už dřív ji individuálně dovezl zástupce FN v České republice, společnost CB Servis  
Centrum.

Marek BAKO

Nabídku pušek a pistolí této slav-
né značky ovlivňuje zejména 
fakt, že belgická FN prakticky 

odmítá prodávat zbraně civilistům na 
starém kontinentu. Její, byť od počát-
ku civilní produkty tak putují do USA 
a  jsou případně vyváženy jako ame-
rické výrobky. Jak moc je to kompli-
kované a drahé, není potřeba uvádět, 
a  smysl se v  tom hledá těžko. Co se 
FN týče, jsou tak většinou čeští zákaz-
níci odkázáni na individuální dovozy, 
jen občas něco doveze zastoupení 
FN v Česku. Zbraně mohou pocházet 
z  americké výroby nebo v  případě 
některých individuálních dovozů z růz-
ných aukcí či z  druhé ruky. FN si za 
své zbraně známé špičkovou kvalitou 
a parametry nechá zaplatit, dovoz přes 
oceán také není zadarmo… 

FN SCAR-L – SCAR 16S
V  posledních třech letech se nám 

podařilo otestovat už tři různé vo-
jenské pušky SCAR: H, SC a  H-TPR. 
Vlastně chyběla jen SCAR-L, k níž jsme 
se víceméně dostali uvedenou civilní 
cestou.

Zbraně systému SCAR nejsou modi-
fikací žádné předešlé zbraně, ale jsou 
navrženy nově od samého počátku 
vývoje. Přesto je jejich konstrukce 
poměrně konvenční, mechanismus 
pušek s rotačním závorníkem se pohá-
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Pažba je sklopná, délkově telesko-
picky stavitelná, s nahoru výklopnou 
a  stavitelnou lícnicí. Pouzdro závěru 
(upper receiver) je vyrobeno třísko-
vým obráběním z výkovku ze slitiny Al 
7075-T6 a je tvrdě eloxované. Nahoře 
je opatřeno dlouhou lištou picatinny 
(Mil-Std 1913 / NATO Accessory Rail 
STANAG 4694), dále dvěma kratšími 
raily vpředu po stranách a ještě jeden 

je zespodu na sestavě hlavně. V zadní 
části je na pouzdru umístěno sklopné 
hledí, muška je na gas blocku.

Hlaveň je zastudena kovaná, s chro-
movaným vývrtem. Samočinné vo-
jenské verze jsou na ústí opatřeny tlu-
mičem plamene, civilní samonabíjecí 
pušky pak kompenzátorem zdvihu/ús-
ťovou brzdou. Sestava hlavně (hlaveň, 

ní odvodem plynů z vývrtu hlavně na 
krátký píst ve válci nad hlavní. 

Automatické útočné pušky SCAR 
mají i své civilní samonabíjecí varianty: 
SCAR 16S ráže 5,56 x 45 mm/223 Rem 
a například SCAR-17S ráže 7,62 x 51 mm 
/308 Win. Samonabíjecí verze 16S mají 
pouze 16“ hlavně, nicméně lze k  nim 
objednat i  jiné hlavně a  snadno je 
zaměnit, což je ostatně jedna ze zá-

kladních výhod tohoto zbraňového 
systému.

Celkovou ergonomií jsou pušky FN 
SCAR velmi blízké zbraním řady AR-15. 
Ovládací páku závěru lze však volitel-
ně umístit na levou či pravou stranu 
pouzdra závěru, na pouzdře závěru 
jsou symetrické výřezy pro její pohyb. 
Páčka pojistky je také oboustranná. 

FN SCAR 16S se zásobníkem PMAG 30

Zbraň má délkově stavitelnou 
a sklopnou pažbu se stavitelnou lícnicí


