Pušky velké ráže:
Od ničení tanků k dálkovému odstřelování

Zvláštní kategorii odstřelovačských zbraní představují pušky velkých ráží, označované i jako anti-materiálové pušky. Vznikly vlastně coby nástupci historických protitankových pušek, v současnosti však představují univerzální a nesmírně účinné nástroje, s nimiž lze vést palbu na někdy až neuvěřitelné vzdálenosti.

Svého času představovaly jen obskurní kuriozitu ve výzbroji některých speciálních útvarů, ale dnes je díky zpravodajským médiím a akčním filmům zná téměř každý. Odstřelovačské pušky na velkorážovou munici, odpovídající obvykle nábojům z těžkých kulometů, postupně získaly velkou popularitu a respekt. Dnes jimi disponují armády už snad všech vyspělých států světa a do jejich vývoje a výroby se pouští stále více zbrojovek. Pro nás je potěšující, že jedna vysoce povedená puška této kategorie vznikla i v České republice.

Vznik a ústup pušek proti tankům
Když Britové a Francouzi za I. světové války nasadili své první tanky, Německo pochopitelně začalo hledat metody, jak jim efektivně čelit. Mezi nejzajímavější zbraně, jež se tehdy zrodily, patřila zbraň nazvaná Mauser Tankgewehr M1918, první protitanková puška světa. Jednalo se o mohutnou opakovačku, jejíž průbojné střely ráže 13,2 mm snadno prorážely pancíře prvních tanků. Na jistou dobu tento nápad poněkud zapadl, když však na konci 30. let začalo vycházet najevo, že tanky budou v nadcházející válce nejspíše hrát důležitou roli, nemálo armád zadalo „svým“ zbrojovkám požadavky na nové protitankové pušky, které se objevily v boji v prvních fázích II. světové války. Mezi nejznámější typy náleží mj. polská puška Wz. 35 ráže 7,92 mm, britská Boys ráže .55 (13,97 mm), německé Panzerbüchse 38 a 39 kalibru 7,92 mm a sovětské PTRS-41 a PTRD-41, jež měly ráži 14,5 mm. Extrém zde představovala japonská puška Type 97 pro 20mm střelivo, která ale již byla kvůli své velké váze značně nepraktická. Protitankové pušky zpravidla pálily speciální municí s ocelovým nebo wolframovým jádrem, jež si dovedla poradit s poměrně slabými pancíři tehdejších tanků. Např. polská Wz. 35 byla schopna na 400 m zlikvidovat kterýkoli tehdejší tank Wehrmachtu, jenže jak předválečné tanky ustupovaly do pozadí ve prospěch nových typů, relativní efektivita protitankových pušek dramaticky klesala, protože s pancíři novějších vozidel si již neporadily. V manévrovém boji navíc více vycházely najevo jejich nedostatky jako velké rozměry a hmotnosti. Některé typy se udržovaly ve službě delší dobu, především ty sovětské, které bojovaly také během studené války a nedávno se opět objevily v konfliktu na Ukrajině, kde prokázaly schopnost ničit moderní obrněné transportéry. Většina protitankových pušek ovšem výbavu armád vyspělých států záhy opustila ve prospěch nových druhů přenosných protipancéřových zbraní.

Renesance velkorážových zbraní
Na protitankové pušky se tedy prakticky zapomnělo, jejich koncepce byla ovšem vzkříšena na počátku 80. let. U některých jednotek speciálního určení se totiž objevil specifický požadavek na kvalitativně nový druh víceúčelových přesných pušek, jež by mohly efektivně ničit některé zvláště hodnotné cíle na bojišti i v týlu nepřítele. Standardní pušky postrádaly pro takový účel destrukční sílu, kdežto přenosné protitankové zbraně (pancéřovky) byly zase zbytečně silné, a navíc jich nebylo možno nést větší počet. Některé americké zbrojovky tedy začaly (ze začátku docela v tichosti) pracovat na velkorážových puškách. V naprosté většině se sahalo ke střelivu ráže .50 BMG, resp. 12,7×99 mm, kterým pálí i drtivá většina západních kulometů velké ráže, a to včetně legendárního typu Browning M2 (odtud i ona zkratka v názvu, Browning Machine Gun). Vzhledem k zadání se ale moc nepočítalo s klasickými solidními kulkami, plánovalo se daleko spíše používání speciální munice. Přestože 12,7mm protipancéřová střela pochopitelně není schopna prorazit čelní pancíř moderního tanku, je více než dostačující pro ničení lehkých obrněných a neobrněných vozidel. Přesný zásah do reduktoru dokáže vyřadit na zemi „sedící“ vrtulník, zatímco výbušné (a)nebo zápalné střely mohou při zásahu do palivové nádrže přinést zkázu letounu nebo balistické raketě, mohou likvidovat i radary a jiné hodnotné objekty. Coby další důležité využití velkorážových pušek se následně objevilo ničení nástražných výbušných systémů. Ale od počátku bylo také zřejmé, že je bude možné používat i pro odstřelování, resp. pro přesnou selektivní palbu proti osobám, jež jsou příliš vzdálené nebo příliš dobře chráněné, takže klasické pušky menších ráží nestačí. V horách Afghánistánu i městech Iráku se to v plné míře potvrdilo a dnes najdeme velkorážové odstřelovačské (nebo také anti-materiálové) pušky ve výzbroji naprosté většiny speciálních sil ve světě, avšak žádnou zvláštnost nepředstavují už ani u mnoha úplně „normálních“ armádních jednotek.

Přichází slavná „Lehká padesátka“
Mužem, který v onom konstrukčním úsilí dosáhnul prvního skutečně velikého úspěchu, se stal Ronnie Barrett, zakladatel firmy Barrett Firearms Manufacturing. Roku 1982 byla předvedena 12,7mm puška Barrett M82, jež byla během následujících čtyř let zdokonalena na nejslavnější provedení M82A1. Ačkoliv použití písmen M i A vzbuzuje dojem, že jde o oficiální označení, jaká se používají v amerických ozbrojených silách, ve skutečnosti jde o firemní název. Barrett v každém případě vzbudil velký zájem, a přestože pušku vyvinul v podstatě soukromě, nebylo pochyb o tom, že se jeho iniciativa vyplatí. Záhy přišly první zakázky od speciálních jednotek a v roce 1990 si začaly velké počty kupovat i řadové útvary, nejprve od námořní pěchoty USA a posléze také od pozemní armády a letectva. Americké ozbrojené síly přidělily pušce M82A1 oficiální název M107, který se však používá minimálně, protože zbrani se nejčastěji říká jejím firemním jménem, popřípadě přezdívkou „Light Fifty“ („Lehká padesátka“, podle amerického názvu ráže). Jedná se o poloautomatickou zbraň, která pro funkci mechanismu využívá zákluz hlavně, jenž pohání otáčivý uzamykatelný závěr. Obrovský zpětný ráz musí být tlumen jednak vysoce účinnou úsťovou brzdou a jednak soustavou pružin. Vedle standardní varianty M82A1 vznikla také řada dalších, mj. M82A2 koncepce „bull-pup“ (neboli se zásobníkem za spouští), opakovačky M90 a M95 s ručně ovládaným závěrem či jednoranná M99, ale žádná nedosáhla popularity základního modelu, který používá přibližně padesát států (včetně České republiky). Pušky ráže 12,7 mm následně začala vyrábět řada dalších amerických firem, mj. Iver Johnson, Armalite, CheyTac nebo McMillan. Zbraň Tac-50 od posledně jmenované značky pak dlouho držela rekord ve vzdálenosti zabití, když kanadský odstřelovač Rob Furlong v roce 2002 zabil ozbrojence z afghánského hnutí Taliban na 2430 m.

Zapojují se i evropské zbrojovky
Pozoruhodné úspěchy amerických „půlpalcových“ odstřelovačských pušek měly pochopitelně za následek aktivitu zbrojovek v dalších zemích, které vycítily možnost prosadit se v novém a zjevně velmi perspektivním oboru. Britská společnost Accuracy International přizpůsobila pro munici ráže 12,7 mm svou slavnou konstrukci Arctic Warfare, čímž vznikla puška AW50, jež stále patří mezi nejúspěšnější opakovací (tedy ručně ovládaným závěrem opatřené) pušky této ráže. Francouzská firma PGM vyvinula pro zvláštní jednotky Francie zbraň Hécaté II, která se někdy označuje i jako FR-12,7 a rovněž náleží mezi opakovačky, podobně jako zbraň DSR-50 od německé značky DSR-precision GmbH. Ale dost možná vůbec nejdůležitějším příspěvkem k vývoji kategorie anti-materiálových pušek ze „starého kontinentu“ není přímo nějaký z typů pušek, nýbrž spíše nový náboj. Vyvinula jej norsko-finská zbrojovka Nammo a je nejznámější pod americkým armádním jménem Raufoss Mk 211. Jde o pozoruhodný univerzální projektil, který obsahuje wolframové průrazné jádro, výbušninu a zápalnou náplň, takže jej lze používat proti nejširšímu spektru cílů. Samozřejmě není určený proti živé síle, byť někdy k jeho použití proti osobám přece jen dochází. Jeho někdy takřka „horrorové“ efekty vedly až k pokusům jej zakázat, které ale (jak lze asi odhadovat) neuspěly. Tento náboj ale každopádně dokládá snahu dále zvyšovat účinnost velkorážových zbraní, protože i 12,7mm náboj má pochopitelně nějaká konstrukční a balistická omezení. Jedním z produktů této snahy je i stavba pušek na ještě větší munici. Svého času vzbudila značnou pozornost zbraň, kterou představila rakouská společnost Steyr Mannlicher pod názvem IWS 2000. Puška má hladkou (!) hlaveň, z níž střílí speciálními náboji ráže 15,2 mm. Protipancéřová střela s podkaliberním jádrem a šípovou stabilizací může na vzdálenost 1000 m probít 40 mm oceli. Puška má hydropneumatické tlumiče zpětného rázu podobné těm, které se běžně objevují na houfnicích.

Sovětský blok a země třetího světa
Vývoj velkorážových zbraní se rozběhnul i za někdejší „železnou oponou“. Rusko představilo několik pušek, jež standardně užívají osvědčený sovětský náboj kalibru 12,7×108 mm, známý ze sovětských těžkých kulometů. Vůbec prvním známým typem byla puška V-94 Volga, která pocházela od zbrojovky KBM, kde ji vytvořil loni zemřelý Arkadij Georgijevič Šipunov. Tato puška pak byla dále vyvinuta do současné podoby OSV-96 Vzlomščik. Jde o poloautomaticky pracující zbraň, která dnes představuje jeden ze dvou hlavních typů používaných u speciálních armádních, policejních a dalších ozbrojených útvarů v Ruské federaci. Druhým je puška, která pochází ze zbrojovky Kovrov, patří mezi opakovačky a dnes se označuje jako ASVK; dříve se nazývala též SVN-98 nebo KVSK. Podobně jako v případě západních států byly také v Rusku vyvinuty speciální typy „odstřelovačských“ nábojů v oné „kulometné“ ráži, které se vyznačují vyšší přesností a průrazností. Následně se začaly připojovat i další země z východní Evropy či třetího světa, takže velkorážové pušky dnes figurují i v nabídce zbrojovek z řady opravdu dost exotických lokací, jako je Ázerbájdžán, Írán, Indonésie či Kuba, stranou samozřejmě nemohly zůstat ani mocnosti typu Číny, Indie nebo Jihoafrické republiky. Několik typů bylo vyvinuto i na Balkáně a největšího úspěchu z nich dosáhla srbská zbraň Zastava M93 Black Arrow, která je dodávána v „západní“ i „východní“ ráži. Ale postupně začalo přibývat i pušek, jež se mohly chlubit kalibrem větším než 12,7 mm. Vzniklo proto několik odstřelovačských pušek na ruský náboj ráže 14,5×114 mm (tzn. trochu paradoxně stejný typ střeliva, který používaly i sovětské protitankové pušky z II. světové války), a nakonec i typy, které používají skutečně kanonovou munici, tj. ráže 20 mm. Lze zmínit např. mohutné jihoafrické pušky Truvelo NTW-20 a Denel SR-20, které se dodávají v rážích 20×82 mm Mauser a 20×110 mm Hispano Suiza. Další typy „dvacítek“ vznikly např. v Chorvatsku nebo Indii.

Rodí se nová kategorie výzbroje?
Není zřejmě překvapivé, že v USA udělala rozhodující krok do „kanonové“ oblasti společnost Barrett, která vlastně stála i u zrodu celé moderní kategorie anti-materiálových pušek. Na bázi zbraně M82A1, resp. M107 vyvinula pušku XM109, která pálí municí kalibru 25×59 mm, což odpovídá střelivu pro zastavený projekt pěchotní podpůrné zbraně XM307 ACSW (Advanced Crew Served Weapon), která měla ovšem používat nízkorychlostní variantu, jež odpovídá spíš granátometu. Pro XM109 se však počítá s vysokorychlostní podobou, která umožní ničit lehce obrněné cíle na vzdálenost přes 2000 m; max. dostřel má činit přes 3600 m. Vzhledem k tomu je již naprosto nezbytné, aby puška disponovala balistickým počítačem. Objevují se prognózy, že ve formě XM109 tady možná vzniká nová kategorie pěchotních zbraní, resp. určitá „zpětná transformace“ anti-materiálových pušek, které se opět vrátí ke svému původnímu poslání, tzn. ničení hodnotných bodových cílů. Navzdory obrovské ničivosti pořád platí, že nejde o zbraně, které jsou optimalizovány pro palbu na živé cíle. Pro přesné dálkové odstřelování se více hodí nové druhy malorážové puškové munice, zejména slavný náboj .338 Lapua Magnum, který už takřka úplně deklasoval všechny 7,62mm střely, převzal také rekord ve vzdálenosti zabití (ten dnes činí 2475 m) a má téměř stejně plochou dráhu jako 12,7mm střelivo. Jeho energie je sice menší, to však při střelbě proti osobám příliš nevadí, a navíc to znamená menší zpětný ráz; ten představuje u 12,7mm pušek (navzdory všem brzdám a tlumičům) veliký problém a je známo, že dlouhodobá střelba z velkorážových zbraní přináší zdravotní problémy. Zbraně „kanonové“ ráže jako XM109 tedy nejspíše budou opět sloužit především proti technickým cílům, zatímco klasické odstřelování bude doménou zbraní menší ráže. Přesto ale nelze pochybovat, že pokud to bude potřeba, tak se anti-materiálové zbraně velkých ráží budou příležitostně používat i pro precizní smrtelné výstřely na dlouhé vzdálenosti.
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Český příspěvek jménem Falcon
V České republice se také zrodila zbraň, jež náleží mezi anti-materiálové, resp. odstřelovačské pušky velké ráže. Vznikla ve firmě Zbrojovka Vsetín (později ZVI) a první prototyp zbraně se předvedl v roce 1993, aby o pět let později začala sériová výroba. Puška nese označení Falcon a existuje ve dvou verzích, které se v Armádě ČR označují jako OP vz. 96 a OP vz. 99. Liší se od sebe ráží, resp. typem střeliva, protože první z nich je konstruována pro „východní“ munici ráže 12,7×108 mm, kdežto verze OP vz. 99 používá střelivo typu .50 BMG, tzn. 12,7×99 mm. Koncepčně reprezentuje Falcon zbraň kategorie „bull-pup“, tedy se zásobníkem umístěným za spouští, což umožňuje zkrátit pušku, aniž by to ovlivnilo délku hlavně. Jedná se o opakovačku s mechanismem systému Mauser, tj. s pákou ovládaným, otočným a uzamykatelným závěrem. Nabíjení probíhá zespodu, a to buď po jednotlivých nábojích, nebo pomocí schránky, do které se vejdou dva náboje. Mezi další charakteristické znaky pušky Falcon patří např. úsťová brzda s bočním výstupem plynů (což omezuje víření prachu v terénu, a proto klesá riziko prozrazení pozice střelce) či odpružená botka pažby, která účinně tlumí nárazy na rameno. Puška sice má i mechanická mířidla, avšak zpravidla se pálí za pomoci zaměřovače Meopta ZD 10x50, popř. nočního (resp. světlo zesilujícího) zaměřovače Meopta ZN 6x. Pozoruhodnou vlastností pušky Falcon je také možnost jejího rozložení na dva díly, a to na pažbu s pouzdrem závěru a hlaveň s dvojnožkou, což usnadňuje přenášení na delší vzdálenost nebo shazování padákem. Hlavním uživatelem velkorážové pušky Falcon je pochopitelně Armáda ČR, kde nalezneme tyto zbraně zejména u výsadkových, průzkumných a zvláštních jednotek (jako je 601. skupina speciálních sil generála Moravce). Jistý počet byl také vyvezen do zahraničí; pušky Falcon mají zcela jistě ve výzbroji ozbrojené síly Slovenska, ale někdy se spekuluje i o dalších uživatelských zemích, konkrétně se zmiňují např. speciální jednotky Turecka.

Parametry vybraných velkorážových odstřelovačských pušek

Barrett M82A1
AI AW50
ASVK
Falcon vz. 96
Ráže střeliva
12,7×99 mm
12,7×99 mm
12,7×108 mm
12,7×108 mm
Kapacita zásobníku
10 nábojů
5 nábojů
5 nábojů
2 náboje
Celková délka
1448 mm
1420 mm
1240 mm
1380 mm
Délka hlavně
737 mm
686 mm
1000 mm
927 mm
Hmotnost
12,9 kg
15 kg
12,5 kg
12,7 kg
Úsťová rychlost
853 m/s
825 m/s
900 m/s
900 m/s
Efektivní dostřel
1800 m
1500 m
2000 m
1600 m
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