Granátomet RG-6:
Ruský šestiranný všeuměl

Důležitou položku ve výbavě vojenských a policejních sil představují granátomety, které existují v mnoha různých provedeních. Mezi příčiny jejich významu se řadí mj. možnost užívat široké spektrum druhů munice včetně těch nesmrtících, jak dokazuje např. ruský revolverový granátomet RG-6 neboli 6G30.

S pěchotními granátomety se patrně nejčastěji setkáváme v podobě doplňkové zbraně, která se zavěšuje pod hlaveň útočné pušky. Existuje však i mnoho typů granátometů, které jsou řešeny jako samostatně pracující zbraně, z nichž některé pojmou jen jeden náboj, kdežto jiné nabízejí větší kapacitu, nejčastěji díky revolverovému bubnu. Právě do této kategorie patří ruská zbraň RG-6 (ručnoj revolvernyj granatomjot), která původně vznikla pro síly ministerstva vnitra, ale omezeně se dostala také do arzenálu ruské armády a exportovala se, takže ji používá i několik dalších nástupnických republik Sovětského svazu.

Nejasná historie vzniku
Zrod granátometu RG-6 do určité míry zahaluje tajemství. Některé zdroje totiž tvrdí, že se tak stalo vlastně v důsledku ústavní krize na podzim 1993, když ruské bezpečnostní síly potlačily odpor části poslanců proti prezidentu Jelcinovi. V arzenálu zabaveném „vzbouřencům“ se prý nacházely též dva jihoafrické 40mm šestiranné granátomety Milkor MGL. Tato zbraň vznikla počátkem 80. let a vzbudila tehdy značnou pozornost, jelikož se jednalo o ruční granátomet na více ran, kdežto do té doby existovaly téměř výhradně zbraně jednoranné. Dvojici zabavených jihoafrických granátometů si prý prohlédl ministr obrany Pavel Gračov, který okamžitě nařídil vyvinout něco podobného. Celá tato teorie ale zůstává předmětem sporů, protože v oficiálních dokumentech o oněch událostech se žádná zmínka o zbraních MGL nevyskytuje a uvádí se, že z kategorie granátometů měly protivládní síly pouze jeden exemplář RPG-7. Přesto se ale zdá, že jihoafrický vzor mohl na ruské konstruktéry zapůsobit, neboť se nedá vyloučit, že Sověti se mohli ke zbrani MGL dostat již v 80. letech prostřednictvím konfliktu v Angole. Existují totiž i náznaky, že revolverový granátomet byl v Rusku vyvíjen nejpozději od roku 1992, kdy začal konstrukční úkol právě s takovým zadáním, který obdržel krycí označení Gnom. Nesporné ale je, že ať byly kořeny zrození jakékoliv, začátkem roku 1994 byla vyrobena šestice zkušebních kusů nového ruského 40mm granátometu, jenž dostal jméno RG-6. Projekt vedli V. N. Těleš a V. A. Borzov z Ústřední konstrukčně-vědecké kanceláře sportovních a loveckých zbraní (alias CKIB SSO), která dnes tvoří součást zbrojovky KBP Tula. Šestici zbraní dostali příslušníci sil ministerstva vnitra, kteří se tehdy angažovali v operacích proti čečenským povstalcům, a tudíž mohla nová zbraň demonstrovat své schopnosti ve skutečném boji. Údajně se velmi osvědčila, takže následovala objednávka sériové produkce.

Nabíjení komor zepředu
Vedle celkových pochval se vyskytly též některé technické připomínky, takže zbraň prodělala ještě několik menších změn, po kterých mohla být roku 1995 oficiálně představena veřejnosti, a to na stánku ruského ministerstva vnitra na výstavě Politech-95. Přestože se na první pohled může jevit jako klon MGL a přestože skutečně existuje řada podobností, zcela jednoznačně se dá konstatovat, že granátomet RG-6 je svébytnou ruskou konstrukcí. Při jeho vývoji se vyšlo i z podvěsného granátometu GP-25 a s určitým zjednodušením se dá říci, že revolverový buben zbraně RG-6 vznikl coby svazek šestice hlavní GP-25. Z podvěsného granátometu pochází též spoušťový mechanismus a pojistka. K přední části bubnu je připojena hladká hlaveň s rukojetí a sklopnými mířidly, kdežto vzadu se nalézá spoušť s pistolovou rukojetí. Na horní části rámu je namontována trubice s výsuvnou ramenní opěrkou s pryžovou botkou. Granátomet RG-6 se dá patrně jen těžko označit za esteticky povedený kus výzbroje, avšak jeho pragmatické řešení plní svou funkci víc než dostatečně. Pro nabití je třeba odpojit přední krycí desku bubnu, která se může otočit do strany, což odkryje komory bubnu, kam se pak zasunou granáty. Nabíjení je tedy prováděno zepředu, což představuje jeden z rozdílů oproti jihoafrické zbrani MGL, jež se nabíjí zezadu. Před střelbou se vysune teleskopická opěrka, kterou si střelec zapře o rameno, a vyklopí se mířidla na horní části hlavně. Ta nabízejí nastavení od 100 do 400 m, což současně udává také maximální účinný dostřel granátometu. Spoušťový mechanismus nepracuje, pokud se odpojí čelní krycí deska (tedy při nabíjení), a kromě toho má i manuální pojistku ovládanou palcem. Systém funguje jako výhradně dvojčinný, takže stisk spouště se při každé ráně stará o natažení a uvolnění kohoutu, kdežto energie výstřelu pohání mechanismus, jenž otočí bubnem o šestinu, ovšem bubnem lze točit i ručně. To se hodí zejména v situaci, kdy má střelec nabito více druhů granátů a chce použít některý konkrétní.

Pestrá nabídka munice
Škála ruských 40mm granátů je skutečně široká, což platí též o západní 40mm munici, je však nutno zdůraznit, že navzdory shodnému průměru nejsou granáty těchto dvou kalibrů záměnné, jelikož se konstrukčně velmi odlišují. Západní granáty totiž mají oddělitelné nábojnice, kdežto v ruských se prachová náplň nachází v zadní části projektilu. Absence nábojnice zjednodušuje konstrukci zbraně, ovšem za cenu nižších balistických výkonů. Základní typ munice pro ruské 40mm granátomety včetně RG-6 představuje tříštivý granát VOG-25, které se pak dočkal také modernizované verze VOG-25M. Poté vznikly typy VOG-25P a VOG-25PM, které vybuchují ve výšce okolo 1,5 m nad zemí, což zvyšuje ničivý účinek. Granát VZG-25 je zápalný, kdežto typy VDG-25, VG-40MD a GD-40 produkují dým. V munici VFG-25 a VG-40TB se nalézají vysoce ničivé termobarické náplně. Typy VSG-25, VG-40OP a VG-40S slouží jako signální a osvětlovací, zatímco VG-40SZ a GSZ-40 generují ochromující světelné záblesky a hluk. Typy VRG Gvozď a GS-40 obsahují slzný plyn a efekt granátu VKE-40 spojuje záblesk a dým. Pro výcvik v zacházení s granátometem slouží inertní granát VG-25IN, zatímco pro cvičnou palbu se užívá imitační munice VUS-25. Spektrum granátů patrně přispělo i ke skutečnosti, že vedle sil ruského ministerstva vnitra, jež oficiálně přijaly granátomet RG-6 do služby v dubnu 1996, zavedla tuto zbraň rovněž ruská armáda. Učinila tak v květnu 2002 a přidělila jí resortní index 6G30, ovšem v rukou příslušníků ruské armády se RG-6 vyskytuje poměrně vzácně. Uvádí se, že celkem se vyrobilo kolem tisíce sériových kusů, z nichž část se exportovala. Mezi uživateli figuruje také Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán či Uzbekistán. Právě v Bělorusku se granátomety RG-6 dočkaly zatím posledního „ostrého“ nasazení, jelikož zásahové jednotky tamní policie je použily proti nedávným demonstracím.
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Parametry granátometu RG-6
Kapacita: 6 granátů ráže 40 mm
Délka se složenou opěrkou: 520 mm
Délka s rozloženou opěrkou: 690 mm
Výška se složenými mířidly: 200 mm
Výška s rozloženými mířidly: 280 mm
Celková šířka: 145 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 6,2 kg
Úsťová rychlost: 73,5 m/s
Max. kadence: 12–15 ran/min.
Max. účinný dostřel: 400 m
Životnost: 2400 výstřelů

Publikace: Extra Válka – Zbraně 12/2020

