Novinky na přehlídkách: Přírůstky v arzenálu ruské elity

Dne 9. května 2019 se v Ruské federaci uskutečnily tradiční velkolepé vojenské přehlídky, jež oslavují vítězství nad nacistickým Německem. Hlavní díl pozornosti se samozřejmě soustředil na moskevské Rudé náměstí, kde výsadkáři předvedli nejmodernější útočné pušky AK-12, ale vojenské přehlídky se konaly také v dalších 28 městech Ruska a nabídly seznámení s několika zajímavými typy palných zbraní a jejich zaměřovačů.

Novinka AK-12 již ve výzbroji
V č. 3/2018 jsme přinesli monografii o nabídce ruské zbrojovky Koncern Kalašnikov, která se na trhu dosud těší mimořádně silné pozici. Vše nasvědčuje tomu, že nadále bude dominantním výrobcem ručních palných zbraní pro ozbrojené síly Ruské federace, což koneckonců ukázaly i květnové přehlídky. Nejmodernějším produktem této firmy je nová útočná puška AK-12, jež byla formálně zavedena do služby 29. ledna 2018. Kromě základní verze kalibru 5,45×39 mm existuje i puška AK-15 ráže 7,62×39 mm a vyskytují se neoficiální zprávy o testech zbraně na úplně nové střelivo 6,5×39 mm, resp. variantu munice 6,5 mm Grendel. Už několik měsíců se také šířily zvěsti, že se „dvanáctky“ objeví na květnové přehlídce na Rudém náměstí, což poté potvrdily i záběry z nácviků. 9. května tedy v Moskvě pochodovaly útvary ruských výsadkářů se sériovými puškami AK-12, pod jejichž hlavněmi byly umístěny 40mm granátomety GP-34. Na snímcích si lze dobře všimnout také mj. teleskopické pažby, horní montážní lišty Picatinny či poněkud přepracovaného pouzdra závěru. Sériová výroba AK-12 začala patrně někdy v létě nebo na podzim loňského roku a sporadicky se vyskytují snímky těchto zbraní v rukou vojáků ruských zvláštních jednotek. Kromě toho je známo, že „dvanáctka“ už našla též svého prvního zahraničního uživatele, jímž se stala armáda Kataru. Ta předvedla nové zbraně paradoxně dřív než Rusko, a to na přehlídce konané 18. prosince 2018.

Sada KM-AK a „dvoustovky“
Kromě vývoje AK-12 se Koncern Kalašnikov intenzivně zabýval také modernizací stávajících pušek „stovkové“ řady, jejímž základním členem je AK-74M (občas označovaná též AK-100) ráže 5,45×39 mm. Již v roce 2011 se představil zajímavý prototyp, jenž nesl název AK-74M3, měl montážní lišty standardu Picatinny a byl vystavován jako součást výbavy ruského „vojáka budoucnosti“, resp. soupravy Ratnik. Později se objevovaly též zprávy o úkolu Obvěs, jenž by měl vést ke vzniku modernizační sady pro standardní armádní „automaty“, a v roce 2015 bylo toto provedení předvedeno na květnové moskevské přehlídce. Samotná modernizační sada má jméno KM-AK (komplekt moděrnizacii avtomata Kalašnikova) a upravené zbraně jsou někdy označovány jako AK-74MR, ale zdá se, že nejde o oficiální název. Výrobce tvrdí, že instalace soupravy KM-AK přináší 1,5násobné zvýšení bojové efektivity pušky. Situace však byla dosti zmatená, jelikož se současně vědělo, že Koncern Kalašnikov chystá produkci nové řady pušek na bázi „stovkové“ série. Základní puška nové série dostala jméno AK-74M1, dalších pět typů neslo názvy AK-101M, AK-102M, AK-103M, AK-104M a AK-105M, avšak výrobce se roku 2018 z důvodů marketingu rozhodl pro úplné přejmenování, takže vznikla série „dvoustovek“. Základním členem řady je puška AK-200 ráže 5,45 mm, jejíž zkrácená podoba obdržela název AK-205. Dále do série patří zbraně AK-201 a AK-202 ráže 5,56×45 mm a konečně dvě pušky ráže 7,62×39 mm, jež nesou označení AK-203 a AK-204.

Prvky modernizovaných pušek
V podstatě lze říci, že „dvoustovky“ jsou komplexně modernizované „stovky“ vyráběné již ve standardu, jenž odpovídá instalaci sady KM-AK. Až na malé detaily tak starší zbraně se sadou KM-AK vypadají prakticky stejně jako nové „dvoustovky“, takže lze odlišnosti od klasických „stovek“ shrnout v jediném popisu. Na pohled určitě nejvýraznější rozdíly zahrnují především moderní teleskopickou pažbu, předpažbí se čtyřmi krátkými lištami Picatinny a nástavec, jenž se montuje na pouzdro závěru a nese dlouhou lištu Picatinny. Lze zmínit i odlišnou pistolovou rukojeť, nový tlumič záblesku či upravenou páčku voliče režimů střelby, která nově umožňuje pohodlně měnit režimy, aniž se sundaly prsty ze spouště a lučíku. Součástí sady je i „taktická“ rukojeť, jež představuje nejčastější příslušenství montované na lištu na spodku předpažbí. Lze usoudit, že sadu KM-AK a design „dvoustovek“ inspirovaly konverzní soupravy, jež dodávají firmy jako Magpul Industries či FAB Defense a které si dříve občas kupovali i muži z ruských elitních jednotek, jelikož domácí výrobky tohoto druhu zkrátka nebyly k dispozici. Na Rudém náměstí se letos objevily zbraně AK-200 a AK-205, jež tam ukázali muži ruské Národní gardy (zvané též Rosgvardija), polovojenské síly vzniklé na bázi někdejších Vnitřních vojsk. Kromě toho se v několika jiných městech objevily pušky AK-74M se sadou KM-AK, někde (např. ve Vladivostoku) opatřené i 40mm granátomety GP-34.

Další představené zajímavosti
Pro úplnost lze dodat, že také „dvoustovky“ už nalezly prvního zahraničního zájemce, protože pro licenční výrobu pušek AK-203 ráže 7,62 mm se v březnu 2018 rozhodla Indie. V Rusku je bude patrně užívat především Rosgvardija, zatímco pro armádní elitní a speciální jednotky lze počítat s postupným zaváděním nových AK-12, byť tempo zřejmě nebude příliš rychlé, což se dá koneckonců pokládat i za jeden z důvodů vzniku sady KM-AK. Dosud není jasné, kolik by se těchto sad mělo vyrobit, protože se zajisté nedá předpokládat modernizace všech užívaných pušek AK-74M. Tyto zbraně v základní podobě ostatně tvořily drtivou většinu pušek na všech přehlídkách, ačkoliv si bylo možno všimnout i několika dalších typů. Opravdu zvláštní pohled nabídl např. útvar Národní gardy v Sankt Petěrburgu, protože pochodoval se starými zbraněmi AK-74. Jejich dřevěné pažby a předpažbí a známé „rezavé“ plechové zásobníky tudíž zřetelně kontrastovaly s černým plastem standardních AK-74M u jiných útvarů. Prakticky každý rok si také lze v jednom či dvou městech povšimnout nějakého útvaru, jenž nenese standardní pušky systému Kalašnikov, nýbrž automaty AN-94 principu Nikonov. V tomto roce byl takový útvar k vidění v Chabarovsku. Vcelku již běžným pohledem bylo i několik jednotek, jejichž členové nesli speciální útočné pušky AS Val na těžké podzvukové střelivo ráže 9×39 mm. Vyskytly se tak např. v rukou výsadkářů v jednom útvaru v Moskvě.

Kolimátorový zaměřovač 1P87
Kromě samotných pušek vyvolaly diskuse také některé typy příslušenství. Na zbraních AK-12 i modernizovaných AK-74M se objevily kolimátorové zaměřovače, které se v systému indexů ruského ministerstva obrany označují jako 1P87. Na Západě není příliš známým faktem, že do ruských ozbrojených sil byl tento přístroj již v roce 2014 zaveden jako standardní výbava, byť skutečností také je, že se jeho užívání zatím omezuje na elitní a speciální síly, popř. i jednotky vysílané do zahraničí, zejména do Sýrie. Na přehlídce v Jekatěrinburgu tak defiloval též jeden pěší útvar s pouštními uniformami a s kolimátory 1P87 na standardních puškách AK-74M bez modernizačních souprav. V minulosti byly u příslušníků ruských zvláštních sil někdy k vidění zahraniční kolimátory, zpravidla produkty firmy EOTech. Těmi se evidentně hodně inspiroval Opticko-mechanický závod Jupiter, který sídlí ve městě Valdaj, takže na trhu někdy vystupuje též pod jménem Valdaj. Jeho kolimátor Valdaj-PK120 je přesně tím typem, který byl přijat do výzbroje pod indexem 1P87. Jde o klasicky řešený otevřený kolimátor, jehož objektiv má tvar čtverce o straně 25 mm, poskytuje zorný úhel 12 stupňů a zobrazuje červený záměrný bod. Do přístroje o hmotnosti 298 gramů se vkládá jedna baterie typu AA, která by měla stačit na 1000 hodin činnosti. Přístroj Valdaj-PK120 lze bez problémů pořídit i na civilním trhu a armádními testy prochází novější holografický kolimátor Valdaj-PG210 Krečet, jenže podle neoficiálních zpráv zatím tento přístroj trápí četné technické problémy.

Nová optika značky Dedal-NV
Dalším důležitým ruským producentem doplňků pro palné zbraně je firma Dedal-NV, jež sídlí v Moskvě. Nedávno získala velmi lukrativní smlouvu na zaměřovače pro Národní gardu, resp. pro její nové „dvoustovky“. Na puškách AK-200 gardistů pochodujících po Rudém náměstí se tedy nacházely optické kolimátorové zaměřovače Dedal DS-9, jejichž komerční varianta se dá koupit na civilním trhu jako DK-9. Je to uzavřený tubusový kolimátor s objektivem o průměru 25 mm, který váží 330 g a je napájený opět jednou baterií typu AA. Osádky některých vozidel Národní gardy pak měly zkrácené pušky AK-205, na nichž byly umístěny optické zaměřovače řady Narukavnik opět od značky Dedal. Série obsahuje čtyři typy nazvané Narukavnik-1 až 4, z nichž první nabízí 1,5násobné zvětšení a u zbylých odpovídá zvětšení číslu v názvu, takže je dvoj-, troj- a čtyřnásobné. Hmotnost přístrojů se pohybuje od 290 do 450 gramů, kdežto zorné pole má (podle zvětšení) rozsah od 9 do 6 stupňů. Vzhled zaměřovačů na přehlídce naznačuje, že šlo zřejmě o typ Narukavnik-1. Pro zajímavost se dá dodat, že od firmy Dedal pochází ještě jeden špičkový přístroj, a to optický zaměřovač s proměnným (max. čtyřnásobným) zvětšením nazvaný Narodovolec, který vznikl podle zadání zpravodajské služby FSB. Podobá se přístroji Elcan Specter DR a podle neoficiálních zpráv se dá soudit, že byl zřejmě v roce 2017 přijat do výzbroje elitních zásahových oddílů Alfa a Vympel.

Lukáš Visingr

Parametry nových ruských útočných pušek ráže 5,45×39 mm
Vojenské označení
AK-12
AK-200
AK-205
Resortní index
6P70
6P34-1
6P47-1
Kapacita zásobníku
30 ran
30 ran
30 ran
Délka v max. pozici
922 mm
940 mm
835 mm
Délka v min. pozici
862 mm
880 mm
775 mm
Délka se sklop. pažbou
690 mm
705 mm
590 mm
Délka hlavně
415 mm
415 mm
314 mm
Prázdná hmotnost
3,5 kg
4,1 kg
3,8 kg
Max. kadence
700 ran/min.
600 ran/min.
600 ran/min.
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