VOJENSKÉ ZBRANĚ

SIG SAUER P320
pro US
Army

ING. MARTIN HELEBRANT, ING. PŘEMYSL LIŠK A

Program armády
a letectva USA s názvem
Modular Handgun System
(XM17 MHS) dospěl do závěrečné fáze. 19. ledna 2017
bylo oznámeno, že ve všech složkách
amerických ozbrojených sil bude zavedena
pistole SIG Sauer P320, která tak po třech desítkách
let nahradí morálně i fyzicky zastaralé Beretty M9/M9A1.

NA

vítěze tendru MHS
čeká mimořádně lukrativní vládní objednávka na 280 000 pistolí
plné velikosti pro US Army, dalších
212 000 pro US Navy, Air Force a Marines a k tomu nejméně 7000 odvozených kompaktů pro bezpečnostní složky
a utajené operace ozbrojených sil. To
vše mělo původně stát 580 milionů dolarů, ale dnešní cena je 850 milionů USD
– to je v aktuálním kurzu víc než 21 miliard korun. Ve
srovnání s monstrózními projekty amerického letectva, námořnictva a raketových vojsk
je to možná nevelká částka, ale pro
kteréhokoliv výrobce malých zbraní
příjem, který ho zabezpečí na řadu
let. Dodávky zbraní by měly probíhat
od roku 2018 a pak průběžně přes
polovinu dvacátých let. Vítěz musí být
schopen dodávat každý měsíc 6300
pistolí plné velikosti. Samotný tendr
stál 17 milionů dolarů...

❱❱ Pravděpodobně
definitivní vítěz
amerického pistolového tendru – SIG
Sauer P320. Zbraně
nyní procházejí vojskovými zkouškami
přímo v poli.

Je zřejmé, že tak jako v případě Beretty M9 výsledek tendru nadlouho
ovlivní vojenské i civilní trhy po celém
světě; nikdo totiž nemůže popřít, že
americké ozbrojené síly jsou pro většinu
světa hlavním nositelem pokroku a zároveň vzorem, podle něhož se ostatní
snaží řídit.
O programu MHS jsme psali naposledy (a dost obsáhle) v č. 4/2016. Proto
se zde na věc podíváme z jiného úhlu
a zejména se věnujeme nejnovějšímu

Jak to vzniklo

❱❱ Zřejmě jediná
pistole, vyvinutá
přímo pro tendr
– STX od společenství firem STI
a Detonics Defense

Už v roce 1985, kdy byla mírně modifikovaná Beretta 92F zavedena jako
M9 v amerických ozbrojených silách
(oficiálně Pistol, Semiautomatic, 9mm,
M9), bylo jasné, že nic není navěky.
Počítalo se s tím, že bude sloužit asi
30 let, tedy zdaleka ne tak dlouho jako
její slavný předchůdce Colt M1911 A1.
Během let služby a zejména v reálných
bojových situacích se ukázalo, že i tak
pečlivě vybraná zbraň může mít svoje
mouchy. Některé, jako například potíže se zásobníky, se nejprve řešily „za
pochodu”, jiné vyústily v roce 2006
do zavedení už výrazněji upraveného
modelu M9A1. Jeho hlavními rysy jsou

44 | www.streleckarevue.cz | březen 2017

vývoji. Je ale třeba upozornit, že tendr
probíhal a vlastně ještě dobíhá v režimu utajení a informace z něj unikají
jen částečně. Často jsou spíš na úrovni
spekulací, takže se omezíme jenom na
ty, kterou jsou potvrzeny z více zdrojů.

