AK-103:
Legenda pokračuje

Útočná puška AK-47 je zřejmě nejúspěšnější ruční zbraní všech dob. Její současná verze AK‑103 se nedávno stala známou, když Venezuela objednala rovných 100 000 kusů.

Společnost Ižmaš‑Kalašnikov nepochybně patří k nevýznamnějším výrobcům ručních zbraní. Už téměř šedesát let vyrábí samočinné pušky, jejichž funkční princip se vůbec nezměnil. Ale nezměnil se ani jejich tvůrce. Ve firmě Ižmaš stále pracuje fenomenální konstruktér automatu AK‑47, generálporučík Michail Timofejevič Kalašnikov, který 10. listopadu oslaví 87. narozeniny.

Tři ráže a dvě délky
Základ výrobního programu podniku Ižmaš‑Kalašnikov tvoří šest útočných pušek, které bezprostředně navazují na úspěšné zbraně AK‑47, AKM a AK‑74. Všechny jsou založeny na systému, který po druhé světové válce zkonstruoval Michail Kalašnikov. Pro svou automatickou činnost využívají odběr prachových plynů kanálkem z hlavně. Závěr tvoří nosič závorníku pevně spojený s plynovým pístem a vlastní otočný závorník.
Ona šestice útočných pušek je dána kombinacemi tří typů munice a dvou délek zbraní. Všech šest typů má pažbu, kterou je možné sklopit podél levé strany těla zbraně. „Dlouhá“ trojice pušek má normální délku 943 mm, se sklopenou pažbou přesně 700 mm a hlaveň je dlouhá 415 mm. Prvním typem „dlouhé“ řady je AK‑74M (AK‑100) na ruský náboj 5,45×39 mm, následuje AK‑101 na munici 5,56×45 mm NATO a třetím typem je AK‑103 střílející osvědčenou ruskou municí 7,62×39 mm vzor 1943. Zbraně z „krátké“ trojice jsou dlouhé 824 mm, po sklopení pažby měří 586 mm a hlaveň má délku 314 mm. Tuto řadu tvoří 5,56mm puška AK‑102, 7,62mm typ AK‑104 a konečně 5,45mm automat AK‑105. Všechny typy využívají zásobníky s kapacitou 30 nábojů.
Od starých typů AK‑47, AKM a AK‑74 se liší především použitými materiály. Zcela zmizelo dřevo, ocel je použita pouze k výrobě hlavně a závěru, tělo je z lehkých kovových slitin a podstatná část dílů včetně pažby a zásobníku je plastová. Díky tomu jsou nové verze lehčí, odolnější a v neposlední řadě také levnější. „Stovková“ série pušek je navíc standardně vybavena úchyty pro montáž nejrůznějších hledí a zaměřovačů.

Pušky pro Venezuelu
Přes jejich nesporné kvality se o zbraních série AK‑100 příliš nemluvilo. Předmětem zájmu médií se staly až v létě 2005, kdy Venezuela objednala rovných 100 000 pušek AK‑103 včetně munice a příslušenství za celkovou sumu 54 milionů dolarů. Washington vyjádřil nad tímto obchodem obavy, neboť venezuelský prezident Hugo Chávez se netají podporou ultralevicové narkoteroristické organizace FARC v sousední Kolumbii. Existuje riziko, že nové venezuelské pušky se dostanou právě do rukou FARC, proti které bojuje kolumbijská vláda s podporou USA.
Objednané zbraně by měla Venezuela obdržet v průběhu letošního roku. Zásilka prvních třiceti tisíc pušek dorazila na počátku června. 5. července 2006 se při příležitosti venezuelského Dne nezávislosti konala v hlavním městě vojenská přehlídka, jíž se zúčastnili vojáci vyzbrojení puškami AK‑103. Oslavě přihlížela i ruská delegace, v níž nechyběl Michail Kalašnikov. Prezident Chávez mu slavnostně poděkoval za zkonstruování zbraní, pomocí nichž může Venezuela hájit svou nezávislost.
Na konci července se prezident Chávez vydal na řadu návštěv do zahraničí. Navštívil i Rusko, kde podepsal smlouvy na dodávky moderních ruských zbraní. Kromě toho dohodl i licenční výrobu pušek značky Kalašnikov ve Venezuele, což bude znamenat první produkci těchto zbraní na americkém kontinentu.
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Parametry pušky AK-103
Náboj
7,62×39 mm
Standardní délka
943 mm
Délka po složení
700 mm
Délka hlavně
415 mm
Prázdná hmotnost
3,30 kg
Hmotnost zásobníku
0,25 kg
Max. kadence
600 ran/min.
Úsťová rychlost
715 m/s
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