Legendární Kalašnikov:
Sedmdesát let ve výrobě a boji po celém světě

Sovětská útočná puška principu Kalašnikov je snad nejznámější a nejrozšířenější zbraní dvacátého století. A ani v novém tisíciletí se nezdá, že by se měla své pozice vzdát, jelikož pořád vznikají nové varianty. Nabízíme vám proto krátký přehled významných ruských i zahraničních členů legendární „rodiny“ zbraní AK.

Slavná automatická útočná puška (stále často nesprávně označovaná jako „samopal“) systému Kalašnikov vzor 47 (zkráceně AK-47) byla vyrobena v počtu převyšujícím sto milionů kusů a produkce různých variant v řadě zemí dosud pokračuje. Zaručeně neexistuje žádný jiný design palné zbraně, který by byl rozvinut do tolika typů či verzí, které nezahrnují zdaleka jen útočné pušky, ale také např. pušky pro přesnou palbu, kulomety, samopaly či brokovnice. A ačkoli se před několika lety objevily zprávy, že ruská armáda s nákupy pušek řady AK končí, situace se následně změnila. S využitím špičkových technologií a materiálů vznikla nová puška AK-12 a princip Kalašnikov se má díky ní udržet i v novém tisíciletí.

Od AK-46 přes AK-47 k AKM
O vzniku a konstrukci slavného „automatu“ už bylo psáno nesčíslněkrát, takže se zde omezme na informaci, že Michail Timofejevič Kalašnikov (1919–2013) přišel s jeho ideou v době, kdy se léčil z válečného zranění. Stále se také vedou diskuse o tom, do jaké míry jde o jeho vlastní konstrukci a do jaké míry o kombinaci prvků z dalších zbraní, mj. americké pušky M1 Garand či německé pušky Sturmgewehr 44. Nesporné je, že v roce 1946 předložil prototyp své zbraně (tehdy označovaný i jako AK-46) sovětské armádě, jež hledala novou automatickou zbraň, jež by mohla nahradit klasické pušky a samopaly. Kalašnikov zpočátku nepatřil mezi favority, ale jeho design postupně získával podporu a prošel několika změnami, než konečně vzniklo to, co se roku 1947 dostalo do služby jako AK-47 a od následujícího roku se sériově vyrábělo. (Jako příklady rozdílů lze uvést, že AK-46 měl pojistku a volič režimů palby jako dva různé prvky a plynový píst nad hlavní konal daleko kratší pohyb než u AK-47.) První zhotovené série zbraní AK-47 měly ovšem daleko k proslulé spolehlivosti této zbraně a bylo třeba provést řadu změn ve výrobních procesech. Výsledkem se stal typ AKM, který se sériově vyráběl od roku 1959 a od původní podoby se liší mj. lisovaným pouzdrem závěru (původní bylo obráběné) či tvarem úsťové brzdy. Právě tato varianta se pak stala zdaleka nejrozšířenějším modelem, takže pokud se hovoří o „AK-47“, ve skutečnosti jde téměř vždy o AKM. Vznikla rovněž řada odvozených zbraní, mj. puška AK-47S (čili AKS) se sklopnou opěrou (později nahrazená puškou AKMS), modely AKN a AKMN uzpůsobené pro instalaci nočního zaměřovače či velice lehký kulomet RPK, jenž měl delší hlaveň, dvojnožku a větší zásobník (místo 30ranného se obvykle používal 40ranný, popř. bubnový na 75 ran). Od konce 50. let sovětské továrny chrlily doslova miliony těchto zbraní, nebyly v tom však samy, jelikož licenci na AK-47, AKM a další modely získaly desítky států, z nichž mnohé ve výrobě pokračují dodnes.

Kopie ze zemí východního bloku
Nejmasovějším producentem se stala Čína, kde se kopie AK-47 vyráběla pod jménem Typ 56. Podrobně jsme se této zbrani věnovali v říjnu 2013, a proto tady jen uveďme, že i Číňané poté přešli od obrábění pouzdra závěru k lisování, ačkoli oficiální licenci na AKM nikdy nezískali. Výroba kopií sovětského „automatu“ začala i v zemích Varšavské smlouvy, avšak s výjimkou Československa, které vyvinulo vlastní „samopal“ vz. 58. Ve Východním Německu se AK-47 vyráběl pod názvem MPi-K, zatímco kopie AKM dostala jméno MPi-KM. Poláci produkovali kopii „sedmačtyřicítky“ nejdříve jako pmK a později jako kbk AK, kdežto kopie AKM u nich nesla název kbk AKM. Na pohled lze snadno rozpoznat rumunskou variantu, která se jmenuje PM md. 63 (exportní označení AIM) a vyznačuje se předpažbím s malou rukojetí. Další zemí, kde začala produkce kopií sovětské pušky, bylo Bulharsko, kde se základní podoba jmenovala AKK a modernizovaná AKKM. V Maďarsku byly pušky AK-47 a AKM vyráběny pod jmény AK-55 a AK-63, ale kromě toho vznikla na tehdejší poměry vysoce pokročilá zbraň AMD-65, určená zejména pro výsadkáře a osádky obrněných vozidel. Byla zkrácená, dostala pomocnou přední rukojeť a při výrobě většiny kusů se nepoužilo dřevo, které nahradil plech a plast. Byla to však zbraň dosti nákladná, a tak nevznikla v takových počtech jako prosté kopie sovětských pušek. Speciální případ představovala Albánie, která se po sovětsko-čínské roztržce přidala na stranu Pekingu, a proto její zbraň ASh-78 představuje kopii čínského Typu 56. V Evropě měla sovětská puška ještě dva další příbuzné, ale již mimo Varšavskou smlouvu. Ve Finsku vznikla vyspělejší a dřevo neobsahující zbraň Valmet Rk 62, posléze modernizovaná na verzi Rk 76 a existující v řadě verzí na munici ráže 7,62 i 5,56 mm. A konečně Jugoslávie zavedla do služby a exportovala pušku Zastava M70, která se dá lehce rozeznat podle toho, že má v předpažbí tři chladicí otvory, kdežto většina členů „rodiny“ AK má dva.

Přechod na střelivo menší ráže
S výjimkou finské pušky dlouho platilo, že všechny kopie a deriváty AK-47 a AKM využívají jen munici ráže 7,62×39 mm. Zákonitě to platilo i pro kopie z exotických zemí, mezi nimiž se dá zmínit mj. egyptská Mahdi, vietnamská AKM-1 (obě verze AKM), severokorejská Typ 58, súdánská MAZ (obě vycházejí z čínské pušky Typ 56) nebo irácká zbraň Tabuk (vytvořená na bázi jugoslávské M70). Na přelomu 60. a 70. let však v Sovětském svazu začaly práce, jejichž cílem bylo vytvořit útočnou pušku na munici menší ráže. Přestože se tehdy objevily také zcela nové konstrukce, přednost nakonec dostal osvědčený princip Kalašnikov, a tak se puška AKM stala základem zbraně, která podle roku zavedení do služby dostala označení AK-74. Jedná se o zbraň pro munici ráže 5,45×39 mm, která se od svého předchůdce na pohled liší např. jiným tvarem úsťové brzdy nebo vzhledem zásobníků, které postrádají typické prolisy. Jinak se však de facto shoduje s AKM, a to až do té míry, že první dodané série AK-74 údajně vznikly coby konverze AKM, protože součástková shoda mezi oběma typy přesahuje 50 %. Samozřejmě se i puška na novou munici dočkala řady dalších verzí, mezi něž se řadí mj. AKS-74 se sklopnou kovovou opěrkou, AK-74N s nočním zaměřovačem, lehký kulomet RPK-74 či zkrácená zbraň AKS-74U, jež po sklopení opěrky měří méně než půl metru. Následovala také licenční výroba 5,45mm pušek v zahraničí. Tak vznikla mj. východoněmecká zbraň MPi-AK-74N, polská kbk wz. 1988 alias Tantal, rumunská PA md. 86, bulharská AK-74M1 (známá též jako AR-M1) či severokorejská puška Typ 88. V Československu byl vyvíjen soubor zbraní Lada, který byl na AK-74 založený, ale nedostal se přes fázi prototypů, i když po roce 1989 prodělal konverzi na západní ráži 5,56 mm. Ostatně i další země pak vytvořily deriváty AK-74 na munici standardu NATO, z nichž lze k nejdůležitějším řadit polskou zbraň kbs wz. 1996 alias Beryl, bulharskou AK-74MA1 nebo jugoslávskou pušku Zastava M80.

Další deriváty ze světa i z Ruska
Rozsáhlá „rodina“ zbraní Kalašnikov ovšem nezahrnuje jen útočné pušky různé délky a velice lehké kulomety. Za samostatnou větev vývoje lze pokládat univerzální kulomet PK, v němž je využit systém Kalašnikov obrácený „vzhůru nohama“ a který používá výkonnější střelivo ráže 7,62×54 mm. (Podrobnosti o této zbrani najdete v letošním letním čísle Válka Revue.) Princip Kalašnikov se ale rozsáhle uplatnil také u poloautomatických pušek pro přesnou střelbu, které bývají často (ne úplně správně) označovány za odstřelovačské. Je ale nutno zdůraznit, že mezi zbraně systému Kalašnikov nepatří známá sovětská puška SVD konstruktéra Dragunova. Sice má s principem Kalašnikov některé společné rysy, ale její mechanismus vznikl zcela nezávisle na řadě AK. Coby příklady přesných pušek, jež skutečně využívají princip Kalašnikov, se dají uvést např. rumunská PSL či jugoslávské Zastava M76 a M91 (z nichž první byla zkopírována i v Iráku jako součást řady pušek Tabuk). Vrátíme-li se do Sovětského svazu, resp. Ruska, pak jistě stojí za zmínku ještě několik dalších zajímavých zbraní na principu Kalašnikov. Jde např. o samopal PP-19 Bizon, který je stavěný na pistolovou munici (9×18 mm Makarov nebo 9×19 mm Parabellum), která se nachází v trubicovém zásobníku pod hlavní. Další zajímavostí je, že se na vývoji této zbraně podíleli i Viktor Kalašnikov a Alexej Dragunov, tzn. synové Michaila Kalašnikova a Jevgenije Dragunova. Zbraně na principu Kalašnikov reprezentují také součásti systémů, jež se v Rusku označují jako „střelecko-granátometné komplexy“ a kombinují pušky s granátomety. Patří sem např. tiché zbraňové systémy BS-1 Tišina a GSN-19 Kanarejka nebo systém OC-14 Groza, který navíc využívá princip Kalašnikov v konfiguraci „bullpup“, tzn. se zásobníkem za spouští. Z ruských derivátů řady AK je také určitě třeba uvést poloautomatické brokovnice řady Sajga-12 na patrony brokové ráže 12. Získaly velké úspěchy na civilním trhu a jako lovecké a policejní zbraně se často objevují i v USA.

Výroba v USA a stovková řada
Ostatně v USA již řadu let běží též výroba kopií AK-47, a to přinejmenším u šesti firem, mezi které patří např. Century Arms, InterOrdnance, Destructive Devices či Rifle Dynamics. Žádná z nich pochopitelně nemá licenční práva, což budí v Rusku značnou nelibost. Na Floridě by se ale měly letos začít vyrábět „oficiální“ pušky, a to u firmy Kalashnikov USA, jež dříve zbraně z Ruska do USA dovážela, avšak musela přerušit činnost kvůli vyhlášení amerického embarga vůči Rusku. Z dalších producentů nových verzí zbraní řady AK je nutno uvést Čínu, kde se od roku 1981 vyrábí komplexně přepracovaná zbraň Typ 81, jež do konce 90. let tvořila základní služební zbraň čínské armády, a dále Indii, kde na bázi principu Kalašnikov vznikla nová sada zbraní INSAS, od konce 90. let standardní výzbroj indických vojáků. Globální obliba výrobků využívajících princip Kalašnikov tedy neupadá, přestože se o nich již od konce 80. let mluvilo jako o morálně a technicky zastaralých. Rusko na tuto kritiku pochopitelně reagovalo a hlavní odpověď reprezentuje tzv. stovková řada, která se dostala na světový trh v roce 1994. Vychází ze zbraně AK-74M (exportované i jako AK-100), která se vyrábí od roku 1991 a vyznačuje se četnými změnami, mj. absencí dřevěných součástí, které nahradil černý plast. Puškovou pažbu lze sklopit podél levé strany těla zbraně. Zkrácená verze této zbraně se označuje jako AK-105, ovšem na trh potom zamířily ještě další dvě dvojice na jiné typy střeliva, a to AK-101 a krátká AK-102 ráže 5,56 mm a AK-103 a krátká AK-104 na munici ráže 7,62×39 mm (v zásadě tedy jde o náhradu AKM). Byly zkonstruovány též pušky AK-107 (5,45 mm) a AK-108 (5,56 mm) s upraveným mechanismem s výrazně menším zpětným rázem. Ty zareagovaly na skutečnost, že se přímo v Rusku objevilo několik zcela jiných konstrukcí pušek (jako AN-94 a AEK-971), které také nabízejí výrazné snížení zpětného rázu a jejichž výrobci otevřeně usilovali o to, aby jejich zbraně nastoupily na místo řady AK v ruské armádě.

Příchod techniky nové generace
Právě zmíněná puška AN-94 byla oficiálně zařazena do výzbroje, jenže se vyrobil pouze malý počet sériových kusů. Přesto se zdálo, že éra pušek Kalašnikov končí, což kulminovalo v roce 2011, kdy ruská armáda zastavila nákupy zbraní řady AK s tím, že jsou zastaralé. V té době se ale již intenzivně pracovalo na pušce nové generace, která se poprvé objevila v roce 2010, kdy se jí říkalo AK-200, ale (zdánlivě) definitivní verze byla v roce 2012 představena jako AK-12. Na pohled nezapře příbuznost s legendární konstrukcí Michaila Kalašnikova, jenž se přes svůj vysoký věk stále podílel na jejím vývoji, přestože na pozici hlavního konstruktéra jej vystřídal jeho dlouholetý kolega Vladimir Zlobin. Puška AK-12 však vyhlíží opravdu velice moderně a mechanismus byl upraven tak, aby klesl zpětný ráz a aby se zbraň dala lépe ovládat při střelbě dávkou, jejíž max. rychlost činí až 1000 ran za minutu (základní podoba AK dosahuje cca 600 ran za minutu). AK-12 si získala velkou pozornost a přiměla ruskou armádu ke změně názoru, takže podle upravených plánů by měl ruský „voják budoucnosti“ vybírat ze čtveřice typů, a to AK-12 (5,45 mm), AK-103-4 (7,62 mm) a zbraní A-545 a A-762, jež představují zdokonalené verze konkurenčního principu AEK. V září 2016 se představila snad již opravdu finální forma pušky AK-12 a současně příbuzná zbraň AK-15 pro střelivo ráže 7,62×39 mm. Kromě toho se mají prvky AK-12 využít k omlazení původního designu pušek, aby tak vznikaly zbraně levné a současně technologicky pokročilé. Jde mj. o program Obvěs, jak se nazývají modernizované zbraně AK-74M s různými doplňky, jež se poprvé objevily na loňské přehlídce v Moskvě. Do výzbroje ruských zvláštních jednotek se v letošním roce dostala kompaktní puška AK-400, jež kombinuje některá řešení z AK-74M a AK-12. Firma Kalašnikov nedávno představila i novou přesnou pušku SK-16 (čili SVK) a velice lehký kulomet RPK-16. V každém případě se ovšem nezdá, že by legendární Kalašnikov směřoval do výslužby.
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Izraelská cesta
Mezi nejzajímavější zahraniční deriváty systému Kalašnikov patří izraelská puška Galil, které jsme věnovali článek v říjnovém čísle ročníku 2012. Proto zde jen stručně připomeňme, že do Izraele doputoval princip Kalašnikov z Finska, které vyrábělo pušku Valmet Rk 62. Izraelci si velice cenili jednoduchosti a spolehlivosti sovětského systému, s nímž se mohli seznámit díky kořisti od arabských vojáků, ale pro svou armádu chtěli vyspělejší zbraň. Puška Galil, jež nese jméno svého konstruktéra Israela Galila, tedy byla vyvinuta za využití několika pokročilejších materiálů a technologií. Dalším důležitým rozdílem je ráže, neboť Galil se standardně vyráběl pro munici ráže 5,56×45 mm a potom také pro starší munici 7,62×51 mm NATO. Objevilo se několik provedení, mezi něž se řadí základní AR, zkrácené SAR a MAR, lehký kulomet ARM nebo puška pro přesnou palbu Galil Sniper. Izraelci poskytli práva na licenční produkci pušky několika státům, z nichž si zaslouží uvést Kolumbie, Ukrajina a Jihoafrická republika. V první z nich se vyrábí zdokonalená podoba Galil ACE a ukrajinský průmysl vyrábí kopii nazývanou Fort-301, avšak zřejmě nejdůležitější zahraniční modifikaci izraelské pušky představuje zbraň jihoafrické společnosti Denel. Puška jménem Vektor existuje v několika verzích (základní R4, krátká R5 a velice krátká R6), které se od izraelského vzoru liší mj. větší délkou. Tu si vynutil fakt, že průměrný Jihoafričan je vyšší než voják armády židovského státu. Zbraně řady Galil a jejich deriváty zavedlo kolem čtyřicet zemí světa, a ačkoli je v Izraeli postupně nahrazují nové pušky řady Tavor, zřejmě zůstanou ve službě ještě řadu let.

Rok
Událost
1919
10. listopadu se narodil Michail Timofejevič Kalašnikov.
1946
Zkoušky zahajuje prototyp útočné pušky AK-46.
1948
Začíná sériová výroba základní podoby AK-47.
1956
Čína zahajuje produkci útočné pušky Typ 56.
1959
Sériová výroba přechází na vylepšenou verzi AKM.
1961
Do služby je zaveden velmi lehký kulomet RPK.
1962
Ve Finsku začíná výroba útočné pušky Rk 62.
1963
Rumunsko zahajuje produkci útočné pušky PM md. 63.
1967
V Maďarsku se začíná sériově vyrábět zbraň AMD-65.
1970
Jugoslávie zařazuje do služby pušku Zastava M70.
1972
Izraelská armáda zavádí do výzbroje pušku IMI Galil.
1974
Do výzbroje vstupuje puška AK-74 a kulomet RPK-74.
1979
Je zavedena zkrácená útočná puška AKS-74U.
1980
Jihoafrická armáda zavádí útočnou pušku Vektor R4.
1981
Čína zahajuje produkci útočné pušky Typ 81.
1991
Produkce přechází na modernizovanou verzi AK-74M.
1994
V nabídce se objevuje série „stovkových“ pušek AK.
1996
Polsko zavádí do výzbroje pušku kbs wz. 1996 Beryl.
1997
Indie zahajuje hromadnou výrobu zbraní INSAS.
2010
Vzniká puška nové generace, tehdy nazývaná AK-200.
2012
Je představen prototyp nové útočné pušky AK-12.
2013
23. prosince zemřel Michail Timofejevič Kalašnikov.
2016
Objevují se sériové podoby pušek AK-12 a AK-15.
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