VSSK Vychlop:
Tlumený výstřel těžkým kalibrem

Těžké odstřelovačské pušky, obvykle ráže 12,7 mm, již řadu let představují standardní součást výzbroje speciálních jednotek. Do výčtu jejich typů náleží i ruská zbraň VSSK neboli Vychlop, která vyniká jedním naprosto specifickým rysem, jelikož byla zkonstruována tak, aby dokázala střílet s maximálním možným potlačením hluku.

Zbrojní průmysl SSSR a Ruska dosáhl v kategorii bezhlučných zbraní mimořádných úspěchů, protože vyvinul nejen řadu technicky pozoruhodných typů pistolí a pušek, ale dokonce rovněž tiché granátomety (více v ATM 1/2021). Zřejmě nejznámějším typem je odstřelovačská puška VSS alias Vintorez, která sází na speciální těžké střelivo kalibru 9x39 mm. To dosahuje pouze podzvukové rychlosti (takže negeneruje ani aerodynamický třesk) a potřebnou energii získává díky vysoké hmotnosti speciálně zkonstruované střely. Podobný princip využívá také další typ pušky, která ovšem poskytuje podstatně vyšší výkony.

Specifikace od tajné služby
Puška VSS Vintorez nesporně reprezentuje mimořádně zajímavou konstrukci, avšak navzdory jejímu důmyslnému řešení pochopitelně existují i jakési fyzikální limity. Efektivní dostřel této zbraně činí cca 400 m, což je sice relativně dobrá hodnota, jenže v některých situacích nemusí postačovat. Speciální zásahové útvary ruské zpravodajské služby FSB proto roku 2002 vydaly specifikace požadující tichou odstřelovačskou pušku s účinným dostřelem přes 600 m. Zadání se tedy ujala Ústřední konstrukčně-výzkumná kancelář sportovních a loveckých zbraní (CKIB SOO), která už měla zkušenosti i s plněním neobvyklých úkolů pro speciální síly. Výsledek se představil veřejnosti v roce 2005 na veletrhu Interpolitech-2005, ačkoliv je pravděpodobné, že zbraň se do výzbroje dostala už dřív. Na začátku byla předvedena pod jménem VKS (vintovka krupnokalibernaja specialnaja), avšak později se začalo užívat spíše označení VSSK (vintovka snajperskaja specialnaja krupnokalibernaja), popř. rovněž jméno Vychlop. To se ale technicky vzato nevztahuje jen k samotné pušce, nýbrž k celému systému, který kromě pušky obsahuje i speciální střelivo a byl vyvinut v rámci úkolu, jenž nesl právě pracovní název Vychlop. Puška dostala resortní index 6S8 a někdy lze narazit i na název SV-1367, což je zřejmě interní název výrobce, ale nejvíce se vyskytuje jméno VSSK Vychlop.

Manuálně ovládaný závěr
Puška používá speciálně vytvořený náboj SC-130 unikátní ráže 12,7x55 mm, což znamená, že nábojnice má jenom zhruba poloviční délku proti standardním typům střeliva pro velkorážové odstřelovačské zbraně (12,7x99 mm a 12,7x108 mm). Zbraň sází na koncepci „bullpup“, tedy se zásobníkem za spouští, k čemuž se muselo sáhnout zejména kvůli mimořádně rozměrnému tlumiči na ústí hlavně. Pokud by se totiž takto dlouhý tlumič umístil na hlaveň klasicky řešené odstřelovačské pušky, kompletní sestava by měla enormní rozměry (pravděpodobně by měřila přes 2 m), takže s takovou puškou by se manipulovalo nesmírně komplikovaně. Zásahové síly služby FSB navíc žádaly zbraň optimalizovanou pro městský boj, resp. vhodnou i pro stísněné prostory, což si tím spíše vynutilo snahu o maximální zkrácení. Puška využívá ručně ovládaný otáčivý závěr, který se zamyká pomocí čtveřice ozubů. Ovládá se pomocí velké páky na pravé straně pouzdra závěru a celý její mechanismus je vyladěn na plynulý chod. Na pravé straně se nachází ještě menší páčka pro uvolnění závěru, kdežto na levé straně je umístěna pojistka a na horní straně se nalézají stavitelná dioptrická mířidla. Standardně se ale střelba vede za pomoci vhodného dalekohledu či nočního zaměřovače, jenž se montuje na horní lištu Picatinny. Puška VSSK disponuje rovněž stavitelnou dvojnožkou pod hlavní a rozměrnou pažbou, u které se dá v omezeném rozsahu nastavit délka a také sklon botky.

Nikoli doslova tichá zbraň
Nepochybně nejnápadnější součástí pušky je však obrovský válcový tlumič na ústí hlavně. Dá se odmontovat (např. kvůli dopravě a čištění zbraně), ale jinak tvoří integrální součást pušky a palba se vždy vede s ním, protože jeho účinku odpovídá i nastavení mířidel. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že puška VSSK Vychlop není v doslovném smyslu bezhlučná či tichá, jelikož u zbraně s takovými parametry by to prostě nebylo technicky možné. Samotný výstřel je tudíž na místě střelby poměrně hlasitý, protože hlučnost údajně činí cca 120 decibelů, což odpovídá běžným zbraním na náboje menších kalibrů. Tlumič ale zajišťuje, že hluk se částečně rozptýlí a že se změní jeho charakter, takže do prostoru cíle dorazí výrazně zeslabený a zejména vůbec nezní jako charakteristický zvuk výstřelu z pušky. Účelem tedy není, aby výstřel z této zbraně zůstal zcela nepovšimnut, nýbrž spíše to, aby mu protivník v první chvíli nevěnoval pozornost nebo aby jej vyhodnotil špatně, což může být v počáteční fázi operace rozhodujícím faktorem. S puškou lze velice přesně střílet na vzdálenost 600 m. Maximální dosah je sice výrazně delší, ostatně mechanická mířidla lze nastavovat až do 1000 m, jenže v takovém případě už přesnost nevyhnutelně klesá, protože těžká střela posléze výrazně pozbývá rychlost. Střelivo je uloženo v zásobníku, který pojme pětici nábojů typu SC-130.

Čtyři různé druhy nábojů
Jak již bylo uvedeno, nábojnice tohoto střeliva je (vzhledem k ráži 12,7 mm) nezvykle krátká, takže výsledek připomíná spíše nějakou bizarní zvětšeninu náboje pro útočnou pušku. Střelivo SC-130 se vyrábí ve čtyřech podobách. Základní typ PT (povyšennaja točnosť) užívá klasicky řešenou plášťovou střelu o váze 59 gramů, která nabízí úsťovou energii cca 2500 J. Při střelbě na vzdálenost 100 m klesá dráha střely přibližně o 2,5 cm, což představuje vynikající hodnotu. Náboj PT2 má téměř shodné balistické parametry, ale obsahuje jednodílnou bronzovou střelu. Třetí typ má jméno VPS (vysokaja probivnaja sposobnosť) a slouží zejména pro palbu na cíle s balistickou ochranou. Jeho průbojná střela o váze 76 gramů nabízí energii kolem 3600 J a na vzdálenost 100 m probíjí plát oceli o tloušťce 16 mm, což v praxi znamená, že může prostřelit balistické vesty „ruské“ třídy Br 4 a Br 5 (tedy takové, jež jinak odolávají průbojnému střelivu ráží 5,45x39, 7,62x39 a 7,62x54 mm). Poslední typ náboje PU (patron učebnyj) pak slouží pro cvičné účely. Na tomto místě lze dodat, že i v USA vzniklo střelivo s podobnými parametry, a sice lovecký náboj .500 Whisper společnosti SSK Industries, avšak dosáhl pouze minimálního rozšíření. Ostatně i puška VSSK Vychlop s nábojem SC-130 představuje značně specifickou a vzácně vídanou zbraň, kterou používají pouze útvary FSB (a snad ještě útvary Národní gardy) při protiteroristických a dalších zvláštních operacích.
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TTD pušky VSSK Vychlop
Ráže střeliva
12,7x55 mm
Kapacita zásobníku
5 nábojů
Délka zbraně s tlumičem
1125 mm
Délka zbraně bez tlumiče
622 mm
Šířka zbraně
45 mm
Výška zbraně
86 mm
Hmotnost s tlumičem a optikou
6,5 kg
Hmotnost bez tlumiče a optiky
5,0 kg
Úsťová rychlost střely
295 m/s
Účinný dostřel
600 m
Maximální nastavení mířidel
1000 m
Maximální balistický dostřel
3500 m
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