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Test

FN SCAR

FN SCAR SC ráže 5,56x45 mm
a tlumič FN

Subcompact Carbine
Výhradní dovozce belgické společnosti Fabrique National Herstal, firma CB
Servis Centrum s.r.o., nám umožnil krátký test dvou kompaktních automatických
pušek z rodiny FN SCAR. Přinášíme tak našim čtenářům autentickou zkoušku
zbraní, ke kterým se běžný občan se zbrojním průkazem nedostane.

P

ušky FN SCAR jsou známé svou
modularitou, skvělou ergonomií,
spolehlivostí a dlouhou životností.
Ne náhodou se prosazují u speciálních
jednotek, z nichž k nejznámějším patří
tuleni US Navy SEAL. Výrobce si za uvedené vlastnosti také nechává pořádně
zaplatit, i když u velkých státních tendrů
to tak úplně být nemusí.
Testovali jsme pušku FN SCAR SC ráže
5,56x45 mm NATO s hlavní dlouhou pou-

Čím dál víc se na světových trzích
prosazuje ráže 300 AAC Blackout.
Ta v sobě spojuje výhody poměrně
výkonného náboje, se snadnou
laborací na podzvukovou rychlost
střely pro použití tlumičů hluku.
Náboj tak může nahradit pistolovou munici v samopalech s benefitem většího výkonu, přesnosti a účinnosti, stejně jako dobře
fungovat na střední vzdálenosti
v útočné pušce. (Náboj 5,56x45 mm
NATO přes své obrovské výhody
má příliš lehkou střelu, aby šel rozumně laborovat na podzvukovou
rychlost střely.)
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hých 7,5 palce a o něco delší 9palcovou
FN SCAR SC v ráži 300 AAC Blackout
(7,62x35 mm). Obě pušky víceméně odpovídají konstrukci standardního SCAR L,
se všemi výhodami této zbraně.
Modulární konstrukce
Především kvůli možnosti případné
náhrady samopalů přišla FN s modely
SCAR Subcompact Carbine. Pušky s extrémně krátkými hlavněmi tak svými
rozměry opravdu samopaly připomínají
a snad jen velikost zásobníků dává tušit,
o jakou kategorii zde jde (aktuálně je

model FN SCAR SC zaváděn do výzbroje
belgické policie, kde zcela nahradí samopaly H&K MP5). Varianta ráže 5,56 NATO
má tak krátkou hlaveň, že sotva vyčnívá
z upper receiveru, a střelec si tak musí
dávat trochu pozor, aby nenechal prsty,
kde nemá. Varianta ráže 7,62x35 mm
má o jeden a půl palce delší hlaveň, ale
to není z pohledu celkových rozměrů
zbraně moc velký rozdíl.
Základní konstrukční uzly SCAR SC
jsou shodné s modely SCAR L nebo H.
Karabiny SC se primárně dodávají s teleskopickou ramenní opěrou (pažbou

Tlumič FN se upíná rychle a jednoduše kleštinou s radiálně posuvným ovládáním
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