Sovětská pistole APS:
Dvě kariéry kontroverzní zbraně

Pistole schopné střelby dávkou dosud představují hodně vzácnou kategorii a pouze málo typů se může chlubit jakýmsi rozsáhlejším úspěchem. Patří mezi ně také sovětská pistole APS, která se sice neosvědčila v původně zamýšlené roli obranné zbraně, ale projevila se jako velice efektivní nástroj pro speciální jednotky.

Jestliže se hovoří o pistolích ze Sovětského svazu, snad každý dovede uvést dvě nejdůležitější konstrukce, a to TT-33 systému Tokarev ráže 7,62×25 mm a PM systému Makarov ráže 9×18 mm. Nemálo znalců ale určitě zmíní také další typy, např. pistoli APS (avtomatičeskij pistolet Stěčkina), hodně neobvyklou zbraň schopnou plně automatické palby. Ačkoli z hlediska doby svého vzniku už reprezentuje takřka muzeální „kousek“, někteří ruští vojáci ji dodnes chválí a dávají jí přednost před novějšími konstrukcemi pistolí.

Proměny pohledu na pistole
Poměrně málo známým faktem je, že dosud takřka kultovní pistole TT-33 musela ve své době čelit i silné kritice, a dokonce se předpokládalo její brzké nahrazení. Za tím účelem se v SSSR vedly vývojové práce na nové pistoli, která mohla střílet i dávkou. Vytvořil ji P. V. Vojevodin a zbraň dostala jméno PV (pistolet Vojevodina), jenže jejímu přijetí do řadové služby, které se plánovalo na rok 1941, zabránila nacistická invaze. Nová zbraň se ocitla na seznamu projektů, které byly zastaveny ve prospěch přechodu na masivní válečnou výrobu, takže zbraň TT-33 se užívala dál. Válka způsobila radikální změny v pohledu na roli pěchotních zbraní, díku čemuž se pak zrodil legendární „automat“ AK-47, který vlastně nahrazoval pušku i samopal, zatímco pistole byly stále více odsouvány do okrajové pozice. Sovětská armáda tedy dospěla k závěru, že zbraň s výkony na úrovni TT-33 už nepotřebuje, a vsadila na pistoli PM, jež užívá poměrně slabou munici 9×18 mm a hodí se opravdu jenom pro osobní ochranu na nejkratší vzdálenosti. Již během vývoje Makarovovy zbraně se ale ozývaly i skeptické hlasy, které upozorňovaly, že v armádě existují pozice, pro které je taková „pistolka“ příliš slabá, ale pro které se nehodí ani puška Michaila Kalašnikova. Šlo zejména o osádky vozidel či obsluhy těžkých zbraní, u nichž se dalo předpokládat, že se dostanou do přímého kontaktu s nepřítelem, a proto vzniklo zadání na pistoli s výrazně vyšší palebnou silou, v podstatě jakýsi extrémně miniaturizovaný samopal schopný zajistit těmto vojákům sebeobranu na bojišti.

Konstrukce Igora Stěčkina
Úkolem byl pověřen Igor Jakovlevič Stěčkin (1922–2001), který tehdy pracoval v konstrukční kanceláři CKB-14. Vývoj se rozběhnul roku 1948 a už v dubnu 1949 začaly střelecké zkoušky prototypů, při nichž se sice ukázalo, že jde o slibnou koncepci, jenže zároveň se projevily také některé nedostatky. Zbraň byla příliš těžká, při automatické palbě se špatně ovládala a vadila i nemožnost přesnějšího nastavení mířidel. Stěčkin tedy zbraň přepracoval, při čemž si vypůjčil také některá řešení z pistole PM, např. kolejničky pro chod závěru nebo vyhazovač. Změnil se spoušťový mechanismus, klesla hmotnost a pistole dostala nová mířidla. Modifikovaná zbraň, která dostala název APS a resortní index 56-A-126, potom úspěšně prošla druhým kolem testů a dne 3. prosince 1951 byla oficiálně přijata do výzbroje sovětské armády. Na pohled se jedná o vcelku obyčejnou pistoli s lehce většími rozměry, které ale nijak výrazně nevybočují z toho, co je v této kategorii obvyklé, jenže zdání klame. Naznačuje to též pojistka na levém boku, jež má kromě standardních pozic PR (zajištěno) a OD (jednotlivé výstřely) ještě třetí pozici AVT, tzn. plně automatickou palbu. Obdobně jako zbraň PM užívá též APS neuzamčený dynamický závěr s pohonem zpětným rázem, mechanismus je však upraven tak, aby dovoloval i plynulou palbu dávkami. Zákluz pohyblivé části je neobvykle dlouhý, což usnadňuje ovládání zbraně, a uvnitř se nachází i zvláštní prvek ve formě plunžrového pístu, který spojuje závěr s pružinou a závažím v rukojeti, což snižuje maximální kadenci.

Pouzdro také v úloze pažby
Toto snížení je opravdu potřebné, protože bez onoho pístu by pistole střílela s kadencí snad až 1000 ran za minutu. Vyprázdnit zásobník na dvacet nábojů kalibru 9×18 mm by proto zabralo jen něco málo přes vteřinu, nehledě k tomu, že pistole by se nedala dobře ovládat, a tudíž bylo nutno mechanismus zpomalit na únosnější hodnotu zhruba 750 ran za minutu. (Některé zdroje navíc uvádějí, že s přibývajícím opotřebením zbraně klesá její maximální kadence na 600–650 ran za minutu.) Zadní mířidla lze snadno nastavit na hodnoty 25 m, 50 m, 100 m či 200 m, ale v každém případě platí, že střelba dávkou v běžné „pistolové“ poloze je dosti nepřesná, což se ovšem odráží ve skutečnosti, že pistoli APS lze opatřit také pažbou. V této funkci neslouží nic jiného než rozměrné podpažní pouzdro, jež se dá připojit k rukojeti zbraně, která se poté může opřít o rameno v zájmu větší stability při automatické palbě. Jedná se o řešení, jež se uplatnilo už za první světové války u legendární německé pistole Parabellum. U původních sérií APS se užívalo pouzdro dřevěné, ale posléze se přešlo na bakelit nebo plast. Podobný vývoj prodělalo též obložení rukojeti samotné pistole, což je jeden ze způsobů, jak rozlišit různé výrobní série. Produkce APS začala roku 1951 a kromě zmíněného materiálu obložení (dřevo, bakelit, plast) lze najít i další menší rozdíly, avšak výroba běžela relativně krátce, a to do roku 1958. Brzy se totiž ukázalo, že Stěčkinova pistole se pro svou původně zamýšlenou roli příliš nehodí a že by bylo vhodnější ji nahradit jinou konstrukcí zbraně.

Kritické i pochvalné názory
Hodnocení Stěčkinovy pistole bylo a dosud zůstává skutečně kontroverzní. Na jednu stranu se ukázala jako velmi spolehlivá, v režimu jednotlivých ran byla pozoruhodně přesná a vcelku se dala ovládat i při automatické palbě, samozřejmě jen s podporou pouzdra-pažby. Právě na toto řešení se ale soustředila též kritika, protože pažba byla poměrně křehká a snadno se poškodila. Celá zbraň byla hodně rozměrná a těžká, což ještě víc vadilo v kombinaci s pouzdrem, a proto nebylo nošení APS nijak příjemnou záležitostí. Vedle toho vadila též relativní složitost pistole a s tím související výrobní náklady, protože produkce APS vyžadovala velmi přesné obrábění. Rozhodně tedy nešlo o zbraň pro masovou válečnou produkci. Ti, kdo APS preferovali, se tak rozhodli nejčastěji kvůli velké přesnosti, která byla paradoxně vyšší než u zbraně PM. Jednalo se o poněkud nečekaný výsledek skutečnosti, že Stěčkin si skutečně „vyhrál“ s vyvážením své pistole, aby se chovala stabilně také při palbě dávkou, takže se samozřejmě tím spíše projevila jako vysoce stabilní i při jednotlivých ranách. Právě díky přesnosti tedy nalezla jiné uplatnění, než pro jaké byla původně zkonstruována. Jako zbraň pro sebeobranu osádek vozidel a obsluh těžkých zbraní se v 60. letech přestala užívat (a v 80. letech ji vystřídala puška AKS-74U), ale zhotovené kusy rozhodně neputovaly do šrotu, neboť o APS projevily značný zájem elitní síly Specnaz a zásahové jednotky KGB. Ty si totiž hodně cenily přesné a výkonné pistole, která se v krajním případě mohla uplatnit jako „mini-samopal“.

Řada provedení a uživatelů
Přímo pro potřeby speciálních sil pak bylo zhruba 2000 kusů APS modifikováno na provedení s továrním jménem AO-44 a resortním indexem 6P13. Tato označení ovšem používá málokdo a tato pistole je známa spíše pod jménem APB (avtomatičeskij pistolet besšumnyj). Jedná se o obměnu pro bezhlučnou střelbu, která má prodlouženou hlaveň, masivní válcový tlumič (který se dá v případě potřeby demontovat) a odpojitelnou kovovou ramenní opěrku. Tato zbraň byla společně se základní podobou APS užívána v Afghánistánu. Stěčkinovy pistole se ale objevily i v řadě dalších konfliktů, neboť Sovětský svaz je také omezeně exportoval. Dostaly se tak mj. do Libye, na Kubu nebo do Tanzanie. Z evropských zemí získalo menší počet Rumunsko, kde se v roce 1998 začala vyrábět modifikace Model 1998 čili Dracula ráže 9×19 mm Parabellum. Po kolapsu SSSR se pistole APS dostaly do výzbroje armád nástupnických republik, a tudíž je lze zahlédnout mj. v Arménii, Gruzii, Kazachstánu či na Ukrajině. V Rusku je pořád používají některé elitní síly v armádě i v oblasti vnitřní bezpečnosti, např. protiteroristické útvary SOBR a OMON a také stráže Centrální banky Ruské federace. Menší počet se dostal též k civilistům. Přímo pro civilní zákazníky jsou určeny plynové zbraně VPO-504 APS-M, které vznikají jako přestavby starých exemplářů APS. O trvající popularitě Stěčkinovy pistole vypovídá také fakt, že si ji jako poboční zbraň oblíbili např. ruští odstřelovači v Čečensku a že ji používají osádky ruských letounů a vrtulníků operujících nad Sýrií.
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Parametry pistole APS
Ráže střeliva: 9×18 mm Makarov
Kapacita zásobníku: 20 nábojů
Délka zbraně bez pažby: 225 mm
Délka zbraně s pažbou: 540 mm
Délka hlavně: 140 mm
Výška zbraně: 150 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 1020 g
Hmotnost nabité zbraně: 1220 g
Úsťová rychlost: 340 m/s
Teoretická kadence: 750 ran/min.
Praktická kadence: 90 ran/min

Další Stěčkinovy pistole
Tvůrce pistole APS samozřejmě pokračoval v konstruování zbraní, avšak příliš se mu nedařilo a většina jeho konstrukcí zůstala ve stádiu prototypu. Teprve v první polovině 90. let se začala vyrábět plně automatická pistole OC-23 Drotik ráže 5,45×18 mm, byť vznikl jen malý počet a zbraň byla zavedena jen do výbavy několika útvarů ministerstva vnitra. O mnoho větší úspěch neměla ani poloautomatická pistole OC-27 Berdyš, která je zajímavá tím, že dovoluje rychlou změnu ráže mezi 9×18 mm Makarov, 9×19 mm Parabellum a 7,62×25 mm Makarov. Opět ale bylo vyrobeno jen poměrně málo kusů a podobně tomu bylo i se zbraní, která se dá považovat za přímou náhradu APS. Nese označení OC-33 Pernač a jde o plně automatickou pistoli, která užívá střelivo 9×18 mm v zásobníku na 18 nebo 27 ran. Max. kadence činí okolo 900 ran/min. a opět existuje možnost připojit k rukojeti pouzdro, která plní roli pažby, jež stabilizuje pistoli při plně automatické střelbě. Zbraň však opět byla zavedena do služby jen u několika jednotek ministerstva vnitra a vyráběla se pouze krátkou dobu.
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