Tomáš PRACHAŘ

Moderní zbraně

Koncept scout rifle
Třída zbraní známá jako scout rifle je u nás poměrně používaná, ale především
pro specifické lovecké užití má řadu výhod. Scout rifle je koncept univerzální dlouhé
kulové zbraně, která by měla být vhodná především pro lov, ale do určité míry také
na obranu i taktické použití.

Esencí konceptu je Steyr Scout, puška, která vznikla spoluprací zbrojovky
Steyr Mannlicher a samotného Jeffa Coopera. Základní ráže je 308 Win,
postranice předpažbí lze odklopit a vznikne z nich dvojnožka.

Zbraně tohoto typu má v nabídce také zbrojovka Ruger
s modelem Gunsite Scout Rifle

K

oncept definoval a popularizoval legendární John Dean Jeff
Cooper (1920–2006), který je
znám především svým přínosem na
poli výcviku a vývoje optimálních metod použití palných zbraní. Od konce
60. let se zabýval myšlenkou univerzální
pušky použitelné pro co nejširší lovecké
i taktické použití – general purpose
rifle. Taková zbraň měla být dostatečně krátká, lehká a odolná, aby se dala
pohodlně přenášet po celý den, dostatečně přesná na vzdálenosti do 200 m,
pohotová pro střelbu na pohybující
se cíl a výkonná na spolehlivý odstřel
jakékoliv zvěře do hmotnosti 500 kg.
Cooper při vývoji čerpal ze své mimořádně bohaté lovecké a instruktorské
praxe a na začátku 80. let pak definoval konečnou podobu svého projektu,
označovaného jako scout rifle.

Na poli taktického/obranného použití
tuto koncepci v průběhu let zastínily
samonabíjecí zbraně, hlavně pak populární báze AR-15. Pro lovce ale má
stále co nabídnout.
Cooper určil několik parametrů, které
by měl scout splňovat. Hmotnost by
neměla překročit tři kila a celková délka
jeden metr. Doporučoval ráži 308 Win,
popřípadě 7 mm-08 Rem v zemích,
kde není povoleno užívat původně
vojenské náboje. Později vzal na milost
ještě 243 Rem a u lovců, kteří se zaměřují na lov těžké a nebezpečné zvěře,
také potom schvaloval i použití výkonnějších ráží, jako jsou 376 Steyr a 350
RemMag; příslušné zbraně nazýval
super scout nebo lion scout. Puška by
také měla být živena z vyjímatelného
zásobníku s vyšší kapacitou.
Kromě primárně používaného optického zaměřovače jsou na zbrani vždy
přítomna záložní mechanická mířidla,

nejlépe typu ghost ring. Charakteristické je také použití speciálního nosného
řemene známého jako ching sling. Ten
je typický upevněním ke kulovnici ve
třech bodech, z toho dvou na předpažbí, což umožňuje pohotově vytvořit
průvlek, do kterého se zapře rameno
nestřílející ruky. Při správném postoji
se tím zpevní soustava střelec-zbraň,
což má příznivý vliv na přesnost.
Zaměřovací dalekohled scout
Pro koncept je typické také použití speciálního puškohledu, který má
větší než obvyklou vzdálenost výstupní pupily (eye relief ). Ten umožňuje
mít okulár dál od oka, většinou kolem
25 cm, a celý přístroj je posunut dál
od střelce. Preferuje se nižší zvětšení
kolem 4x nebo univerzálnější variábl
asi 2–7x. Takové řešení spojuje dostatečnou preciznost zamíření na běžné lovecké vzdálenosti, tj. do 250 m,

Model Ruger Scout Rifle je nabízen s plastovou,
dřevěnou nebo laminovanou pažbou a v provedení
z uhlíkové oceli nebo v nerezu
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