AirTronic USA PSRL:
RPG-7 na americký způsob

Na typické tvary ruské pancéřovky RPG-7 lze narazit po celém světě, jelikož nepochybně jde o nejznámější a nejúspěšnější zbraň své kategorie. Specifickou pochvalu jí složily ozbrojené síly USA, které mají zájem o „amerikanizovanou“ podobu.

Oblíbená pancéřovka RPG-7 (ručnoj protivotankovoj granatomjot) s typickou hlavicí ve tvaru palcátu byla zavedena do výzbroje sovětské armády v roce 1961 a od konce 60. let se objevila snad ve všech válečných konfliktech na světě. Rozběhla se i produkce kopií v několika státech a odhaduje se, že celkově vzniklo přes devět milionů RPG-7. Do spektra jejích variant přibyla nedávno zbraň od americké značky AirTronic USA, jež sází na nesporné přednosti sovětského vzoru, ale současně se snaží o nápravu některých nedostatků.

Stará koncepce, ale nové materiály
Vnucuje se nejspíše otázka, proč by americké ozbrojené síly měly kupovat verzi ruské zbraně. Základem odpovědi je rozsáhlá angažovanost USA po světě, resp. programy vojenské pomoci různým státům, a to včetně takových, kde se RPG-7 stále velice často objevuje, ať už se jedná o státy Balkánu, Afriky nebo Středního Východu. Tamní vojáci tedy umějí s RPG-7 zacházet, takže z hlediska pragmatické efektivity nemá smysl je zásobovat zcela odlišnými, složitějšími a dražšími výrobky západního původu. Klasická RPG-7 ale již zároveň nevyhovuje z hlediska přesnosti, životnosti a kompatibility se západními doplňky. Právě proto firma AirTronic USA, která se jinak zabývá především výrobou 40mm granátometů, v roce 2009 prezentovala novou verzi slavné ruské pancéřovky, která má zmíněné problémy řešit. Zpočátku se tato pancéřovka označovala jako RPG-7 (USA), ovšem posléze obdržela název PSRL (Portable Shoulder-fired Rocket Launcher), pod nímž je propagována dnes. Zachovává pochopitelně základní koncepci RPG-7, tzn. hlaveň ráže 40 mm, z níž se za pomoci prachové nábojky vymete náboj, který má letový raketový motor a hlavici o větším průměru. Oproti původní ruské podobě se ale značně zvedá jak dostřel a přesnost, tak životnost zbraně. Jestliže u původní RPG-7 se hlaveň zkrátka odlévala z běžné oceli, v případě americké modifikace je hlaveň vyráběna přesným obráběním z kvalitnější ocelové zbraňové slitiny 4140/4150, díky níž je hlaveň pevnější (což samozřejmě zlepšuje balistické vlastnosti) a současně o něco lehčí.

Další modernizace a nové střelivo
Další důležitou změnu znamená nová rukojeť (v podstatě převzatá z pušky M16) a až sedm (!) lišt standardu Picatinny, na něž lze montovat nejrůznější zaměřovače, rukojeti a další doplňky. Prvním prokazatelným odběratelem RPG-7 (USA) byly ozbrojené síly Peru, které na vojenské přehlídce konané 29. července 2013 předvedly své zbraně s optikou EOTech a teleskopickými pažbami ve stylu karabin M4. Mezitím už ovšem značka AirTronic USA pracovala na dalších změnách, které se dostavily se zbraní nazývanou nejdříve MK 777 a nyní GS-777. Její sériová produkce, která má začít v roce 2016, ale bude zřejmě probíhat pod názvem PSRL-2. Pořád se samozřejmě jedná o derivát pancéřovky RPG-7, tentokrát ale využívající novější materiály, se kterými klesla hmotnost prakticky na polovinu váhy sovětského vzoru. Došlo rovněž k dalším úpravám s cílem zvýšit dostřel, přesnost a životnost. Společnost AirTronic USA ve spolupráci s firmou Chemring Ordnance navíc hodlá začít dodávat i nové střelivo, protože dnes americké ozbrojené síly musí kupovat střelivo pro RPG-7 ze zemí, jako je Bulharsko a Polsko. Pro nové typy pancéřovek by se měly nejdříve dodávat kumulativní a termobarické granáty, ale plánuje se i produkce munice s koncovým navedením a munice s dostřelem prodlouženým na 2000 m. Pancéřovky AirTronic USA budou nejdříve směřovat hlavně k silám, které získávají výbavu a výcvik z USA, tj. např. k armádám Iráku a Afghánistánu či „umírněné“ syrské opozici, zřejmě se ale objeví také u amerických speciálních jednotek.
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Srovnání parametrů pancéřovky RPG-7 a amerických verzí

RPG-7V2
PSRL-1
GS-777
Ráže hlavně
40 mm
40 mm
40 mm
Délka hlavně
0,950 m
0,915 m
0,915 m
Hmotnost zbraně
cca 7 kg
6,35 kg
3,50 kg
Účinný dostřel
500 m
500–800 m
500–800 m
Max. dostřel
cca 1000 m
1000–1200 m
1000–1200 m
Max. životnost
cca 250 ran
cca 1000 ran
cca 2000 ran
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