Nové ruské ruční zbraně:
Kalašnikov a CNIITočMaš na fóru Armija-2019

Na fóru Armija-2019 samozřejmě nemohli chybět výrobci ručních palných zbraní, tedy značky Kalašnikov a CNIITočMaš, jež obě patří do skupiny Rostec. Navzdory tomu si stále konkurují, což dokazuje mj. hledání nové pistole pro ruskou armádu, byť v oboru útočných pušek zůstává pozice zbraní firmy Kalašnikov takřka neotřesitelná.

V čísle 1/2017 jsme publikovali článek o nových produktech firmy Koncern Kalašnikov, která nadále představuje dominantního dodavatele ručních palných zbraní pro ozbrojené síly Ruska, vede si ovšem dobře také na civilním trhu. Do její nabídky opět přibylo několik novinek, které vedle tradičně nejsilnějšího oboru této firmy, tedy útočných pušek, zahrnují rovněž zbraně pro odstřelovače či prostředky proti bezpilotním strojům. Své pozice se ale rozhodně nechce vzdát ani značka CNIITočMaš, která vyrábí zbraně především pro elitní a zvláštní síly, ovšem stojí i o lukrativní smlouvu na služební pistoli pro ruské vojáky.

Uvažování nad novou pistolí
Jak bylo uvedeno v č. 1/2017, coby náhrada standardní sovětské pistole PM principu Makarov ráže 9x18 mm byla vyvinuta pistole PJa Grač systému Jarygin ráže 9x19 mm, ale ta pořád čelí kritice a její budoucnost je nejasná. Koncern Kalašnikov proto nabídl vlastní řešení, kterým se stala pistole principu Lebeděv kalibru 9x19 mm, jež obdržela jméno PL-15. Pochopitelně byla vystavena i na fóru Armija-2019 a jako novinka se objevila obměna s kompaktním rámem, jež nese název PL-15K. Ruské ozbrojené síly ale dosud váhají, protože mají k dispozici také další řešení otázky služebních pistolí. Společnost CNIITočMaš v roce 2018 předvedla pistoli, jež se nazývá O1 neboli Udav a v základní podobě je zkonstruována pro výkonné střelivo 9x21 mm. To se používá hlavně v pistolích SR-1 Gjurza neboli Vektor, jež patří mj. do výbavy ochranky ruského prezidenta. Pistole Udav vznikla zejména pro zvláštní síly a v loňském roce prodělala úspěšné zkoušky, po nichž byla doporučena pro sériovou výrobu. Munice 9x21 mm se ale pro běžnou armádní službu jeví jako příliš silná, a tudíž podnik CNIITočMaš na fóru Armija-2019 vystavil i nově vyvinutou podobu ráže 9x19 mm. Zatím tedy není jasné, která z nových pistolí se stane definitivním nástupcem zastaralého vzoru PM.

Hledání krátkého automatu
Další zbraní ze sovětských časů, která potřebuje náhradu, je krátká útočná puška AKS-74U na střelivo ráže 5,45x39 mm. Vznikla v rámci projektu Modern zejména pro zvláštní síly, osádky vozidel, obsluhy těžkých zbraní a další vojáky, u nichž lze očekávat přímý střet s protivníkem, pro jaký nestačí palebná síla pistole, avšak pro něž je zároveň nepraktické používat standardní dlouhé útočné pušky. Jinak řečeno, ruská armáda patrně hledá cosi v kategorii PDW (Personal Defense Weapon), ale také v tomto případě zvažuje několik možných řešení, jež se liší rážemi i principem. Koncern Kalašnikov vytvořil kompaktní automat AM-17 na střelivo ráže 5,45x39 mm a navíc jeho bezhlučnou variantu AMB-17 na těžkou podzvukovou munici 9x39 mm (oba typy byly podrobně popsány v č. 1/2017). Další možnost představuje samopal PP-19-01 Viťaz neboli derivát pušky Kalašnikov pro munici 9x19 mm. Provedení Viťaz-SN už bylo v určitém počtu pořízeno pro síly resortu vnitra, ale existuje též varianta Viťaz-MO, která byla navržena pro armádu. Také v této kategorii se však hlásí o slovo značka CNIITočMaš, která nabízí svou kompaktní pušku SR-3 Vichr ráže 9x39 mm. Ta vznikla již v polovině 90. let, v podstatě jde o zmenšeninu speciální tiché pušky AS Val a armádě je dnes nabízena varianta SR-3MP, jež má na pouzdře závěru lišty Picatinny pro montáž příslušenství.

Nastupují nové útočné pušky
Koncern Kalašnikov si však udržuje nepochybnou dominanci v oboru útočných pušek, o čemž svědčí též fakt, že 29. ledna 2018 byla oficiálně přijata do výzbroje nová puška AK-12 kalibru 5,45x39 mm. Vyrábí se i verze AK-15 ráže 7,62x39 mm a podle neoficiálních zpráv se zkouší puška na novou munici 6,5x39 mm. „Dvanáctky“ se objevily na květnové přehlídce v Moskvě a přibývá fotografií ze služby, zejména u speciálních sil. Snímky také dokazují, že puška se už muže chlubit nejméně dvěma zahraničními uživateli, jimiž jsou armády Kataru a Arménie. Do nabídky nově přibyla i poloautomatická varianta TR3 pro civilní zákazníky. Armáda oficiálně zavedla do služby i dvě zbraně od konkurenční zbrojovky ZID (Zavod iměni Děgťarjeva), a to pušky A-545 a A-762, fakticky nové podoby dříve zkoušené pušky AEK-971 s tzv. balančním systémem, který podstatně snižuje zpětný ráz. Tyto zbraně však patrně budou vyráběny jenom v menších počtech pro speciální síly a relativně pomalu běží i dodávky AK-12, a proto řadové jednotky dostávají především pušky AK-74M se soupravami KM-AK (komplekt moděrnizacii avtomata Kalašnikova). Tato modernizační sada vznikla v rámci úkolu Obvěs a zahrnuje např. moderní teleskopickou pažbu, novou pistolovou rukojeť, předpažbí opatřené lištami Picatinny nebo přepracovanou páčku přepínače režimů střelby.

Úspěchy série „dvoustovek“
Sada KM-AK je určena k modernizaci stávajících „automatů“, firma Kalašnikov však zahájila rovněž dodávky nových pušek již přímo v tomto novém standardu, které jsou známy také jako „dvoustovky“. Vycházejí ze „stovkové“ řady, jejímž základním členem je AK-74M (občas též AK-100) ráže 5,45 mm a kam spadá i dalších pět zbraní, takže výsledkem je šest typů ve dvou délkách a třech rážích (5,45x39 mm, 5,56x45 mm a 7,62x39 mm). Modernizované pušky byly nejprve avizovány jako „stovky“ se sufixem M (např. AK-103M), kvůli marketingu však bylo rozhodnuto je přeznačit. Základním typem je proto dlouhá puška AK-200 na munici 5,45 mm, kdežto zkrácená verze se nazývá AK-205. Obě se objevily též na moskevské přehlídce, kde se nacházely ve výbavě mužů Národní gardy. Odpovídající zbraně kalibru 5,56 mm nesou jména AK-201 a AK-202 a právě tyto dvě byly vystaveny i na fóru Armija-2019, přestože jejich ráže byla z nějakého záhadného důvodu napsána jako „5,54x45 mm“. Pušky na munici 7,62 mm se jmenují AK-203 a AK-204 a první z nich se může chlubit i vývozním úspěchem, jelikož práva na licenční produkci koupila Indie. Pro úplnost lze dodat, že na fóru Armija-2019 se objevila i zbraň AK-308 ráže 7,62x51 mm (více v ATM 11/2018).

Pušky i pro střelivo .338 LM
Poslední kategorií, která si zaslouží zmínku, reprezentují odstřelovačské pušky. Ruská armáda dosud používá různé verze poloautomatické zbraně SVD systému Dragunov, kdežto u elitních a protiteroristických útvarů se většinou vyskytuje opakovačka SV-98, obě v ráži 7,62x54 mm. Toto střelivo však již soudobým požadavkům prostě nedostačuje, a proto se i Rusko rozhodlo, že zavede munici .338 Lapua Magnum (8,58x69 mm), ačkoli tak učinilo až po několika letech váhání a pokusů s vlastními rážemi. V každém případě už existuje opakovačka SV-338 a verzi ráže .338 LM má rovněž nová poloautomatická zbraň, která může perspektivně nahradit SVD. Tato nová puška nazvaná SVČ (snajperskaja vintovka Čukavina) náleží do portfolia Koncernu Kalašnikov a nejprve byla avizována pro střelivo 7,62x54 mm a 7,62x51 mm, jimž odpovídají verze SVČ-54 a SVČ-51, avšak v loňském roce přibyla varianta pro střelivo .338 LM, která se zřejmě označuje jako SVČ-69 (ačkoliv se objevil i název SVČ-8,6). Dosud ale není jasné, kdy bude přijata do služby, což platí též o další odstřelovačské zbrani Koncernu Kalašnikov, a to o těžké (anti-materiálové) pušce SV-18 ráže 12,7 mm. V tomto oboru se však stále drží i podnik CNIITočMaš, který dodává obávanou tichou pušku VSS Vintorez pro těžké střelivo 9x39 mm a představil i její modernizované provedení VSSM.
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Zbraně pro civilní trh
Koncern Kalašnikov je úspěšný také na civilním trhu, jelikož nabízí poloautomatické deriváty pušek nejrůznějších kalibrů, vesměs nazývané Sajga. Mezi oblíbené typy se řadí např. Sajga-9 ráže 9x19 mm Parabellum či Sajga-MK, jež se vyrábí v kalibrech 7,62x39 mm, 5,45x39 mm a 5,56x45 mm. Mezi novinky patří např. Sajga-308 na munici 7,62x51 mm a zvláštností je SR1, což je puška ráže 5,56x45 mm s balančním mechanismem pro tlumení zpětného rázu. Na fóru Armija-2019 absolvovala premiéru puška TR3, vlastně civilní derivát útočné pušky AK-12/15 v rážích 5,45x39 a 7,62x39 mm, a také dvě modernizované pušky řady Sajga, jež pocházejí od střediska LOT (Laboratorija oružejnogo ťuninga) a mají znatelně vylepšenou ergonomii. Byly to typy Sajga-9 Jarovit ráže 9x19 mm Parabellum a Sajga-223 Svarog ráže 5,56x45 mm. Další kategorii úspěchů tvoří brokovnice, mj. Sajga-12 brokové ráže 12 (18,5 mm) a Sajga-410 ráže .410 (10,4 mm). V nabídce se nalézá také např. TG2, tzn. puška Kalašnikov kalibru .366TKM (9,55x39 mm), což je broková ráže využívající nábojnici z munice 7,62x39 mm, či zbraň TG9 na brokové střelivo .345TK (8,76x22 mm), jež vychází z náboje 5,45x39 mm. Dodávají se též různé varianty odstřelovačské pušky SVD, např. zbraň TG3 pro brokovou munici 9,6x53 mm. Část těchto brokovnic má i drážkovaný úsek u ústí hlavně (tzv. Paradox nebo Lancaster), díky kterému mohou nabídnut podstatně vyšší přesnost při palbě unitárními projektily, avšak podle ruských zákonů jsou pořád považovány za brokovnice.

Nová zbraň proti dronům
Do struktury Koncernu Kalašnikov patří i společnost ZALA Aero, jež vyrábí bezpilotní stroje, avšak před dvěma roky se rozhodla zapojit rovněž do velmi lukrativního oboru prostředků, jež mají poskytovat ochranu před drony. Na fóru Armija-2017 tedy představila přenosnou rušičku REX-1 a v letošním roce do nabídky přibyla i zdokonalená zbraň REX-2. Koncepčně se jedná o standardně řešený systém, který má tři mikrovlnné moduly, jež zabezpečují rušení frekvencí v pásmech 2,4 a 5,8 GHz (která jsou běžně užívaná k ovládání malých dronů) a rušení signálů satelitní navigace. Zbraň může dostat také stroboskopický světlomet, laser, optický zaměřovač nebo nahrávací zařízení. Přesné rušení ovládacích signálů je možné na dálku asi 500 m, dosah rušení družicové navigace činí okolo 2 km a baterie vystačí na 3 hodiny činnosti. REX-2 se od svého předchůdce liší menší hmotností (váží 3 kg, tedy o 1 kg méně) a lepší ergonomií, na níž se podílejí také součásti od izraelské firmy FAB Defense. Rušička REX-2 má tudíž pistolovou rukojeť AGR-47, dvojnožku Podium, pažbu ve stylu zbraně M4 a přední šikmou rukojeť PTK Ergonomic Pointing Grip, jež je připojena k jedné ze čtveřice lišt standardu Picatinny; další tři lišty se nacházejí na horní straně těla a po obou bocích.

TTD pistole O1 Udav
Ráže střeliva
9x21 mm
Kapacita zásobníku
18 ran
Celková délka
206 mm
Celková výška
145 mm
Váha prázdné zbraně
780 g
Váha nabité zbraně
980 g
Účinný dostřel
100 m
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