Speciality a kuriozity:
Výzbroj ruských zvláštních jednotek

Speciální jednotky vždycky zařazovaly do své výzbroje také neobvyklé zbraně, odlišující se od arzenálu řadových pěšáků. Výjimkou tak logicky nejsou ani ruské útvary Specnaz, které vlastní celou řadu exotických typů ručních zbraní.

Slavný bývalý člen ruské vojenské rozvědky Vladimir Bogdanovič Rezun, který je znám spíše pod pseudonymem Viktor Suvorov, výstižně napsal, že výbava útvarů Specnaz zahrnuje škálu od škrticí struny po přenosné nukleární nálože. Mezi těmito dvěma extrémy se nachází mnoho zajímavých, nezvyklých a exotických typů zbraní, které v arzenálu normálních vojenských ani jiných jednotek nenajdeme. Některé z nich vám v této galerii představujeme, ovšem i přesto je třeba mít na paměti, že zdaleka nejde o kompletní výčet.

Nebezpečné nože, lopatky a biče
Náhled do výbavy ruských zvláštních jednotek můžeme zahájit u chladných zbraní. V nabídce ruských firem se vyskytují i opravdu moderně řešené útočné nože, ovšem nejrozšířenější typ u vojáků dosud představuje klasický NR (nož razvědčika), který se bez větších změn používá už od druhé světové války. Ve výbavě elitních jednotek se ale občas vyskytuje i jedna jeho velice nezvyklá verze, a to NRS (nož razvědčika streljajuščij). Jak napovídá název, jde o nůž, jenž je schopen i střelby, a to díky tomu, že v rukojeti je zabudována krátká hlaveň s jedním nábojem a na rukojeti se nalézá spoušť a jednoduchá mířidla. Původní verze NRS používá střelivo ráže 7,62×38 mm, které vzniklo pro bezhlučnou pistoli MSP z výbavy KGB, zatímco novější verze zvaná NRS-2 má hlaveň pro náboj typu 7,62×42 mm, jenž byl zkonstruován pro tichou pistoli PSS Vul. Efektivní dostřel NRS údajně činí kolem 25 m. S těmito noži se ale někdy zaměňuje další, ještě více exotická chladná zbraň, vyrobená již zcela speciálně pro vojska Specnaz GRU a označovaná jako SPN (streljajuščij pružinnyj nož). V rukojeti tohoto nože se nalézá masivní ocelová pružina, jež může doslova vystřelit oddělitelnou čepel na vzdálenost zhruba 20 m. Pro dobrou představu o síle, která čepel vymršťuje, lze doplnit, že k jejímu stlačení je potřeba, aby na pružinu voják nalehnul celou vahou svého těla.
Do výbavy jednotek Specnaz GRU pochopitelně spadá i klasická polní lopatka. Ruská armáda stále používá typ MPL-50 (malaja pěchotnaja lopata, 50 cm), nesprávně označovaný také jako MSL-50 (malaja sapernaja lopata). A pokud se nůž NR v zásadě nezměnil od doby války proti nacistickému Německu, pak půlmetrová lopatka slouží ruským vojákům bez velkých změn již od carské éry. Koneckonců, na takovém nástroji toho ani moc měnit nelze. Ale většina vojáků bere polní lopatku pouze jako nástroj pro zemní práce, kdežto pro jednotky Specnaz se jedná i o velmi účinnou zbraň. Využití lopatky v boji zblízka tak představuje součást bojového umění jednotek Specnaz (podle jména tvůrce známého jako „sistěma Kadočnikova“) a kromě toho je známo, že elita ruské armády umí lopatkou i překvapivě přesně házet. Nejsou to však jen nože a lopatky, s nimiž síly Specnaz skvěle zacházejí v boji zblízka, protože v jejich výzbroji občas figurují i ještě podivnější zbraně, např. kožený bič. V sovětské armádě sloužili a v ruské pořád slouží příslušníci etnik, do jejichž tradic patří i perfektní ovládání biče, mj. Tataři, Kalmykové nebo Romové. Když tedy takový voják před komisí prokáže svou schopnost s bičem zacházet, dostává povolení jej nosit coby doplňkovou poboční zbraň.

Poloautomatická pistole GŠ-18
V ruských ozbrojených silách dosud převládají pistole na munici typu 9×18 mm Makarov, jež se však už dlouho považuje za nedostačující a výrazně zaostává i za západní munici 9×19 mm Parabellum. Zastaralé pistole PM a PMM principu Makarov by měla postupně vystřídat zbraň PJa Grač v ráži právě 9×19 mm coby standardní služební pistole, ale tento proces zřejmě bude trvat ještě řadu let. U elitních jednotek se v omezeném měřítku užívají zbraně specifické ruské ráže 9×21 mm, např. pistole SPS, Gjurza či SR-1 Vektor; údajně je mají mj. členové ochranky ruského prezidenta. Jejich většímu rozšíření ale brání vysoká cena, což je i hlavní, resp. jediná slabina další zbraně, o které se mluví jako o technicky nejdokonalejší ruské pistoli současnosti a která má název GŠ-18. Jak naznačuje už zkratka, za konstrukcí pistole stojí dva slavní tvůrci sovětských a ruských samočinných zbraní, Vasilij Grjazev a Arkadij Šipunov z podniku KBP. Pistole užívá munici typu 9 mm Parabellum a funguje na obvyklém principu krátkého zákluzu hlavně, avšak velmi nestandardní je její uzamykatelný rotační závěr, jenž prozrazuje, že tvůrci pistole byli zvyklí navrhovat spíš rychlopalné kanony. GŠ-18 je každopádně vysoce bezpečná, spolehlivá a účinná zbraň, zejména v kombinaci s novou ruskou průbojnou municí, s níž může na vzdálenost 20 m probít plát oceli silný 8 mm. Další výhodou je jednoduchost zbraně, jež se skládá jen ze 17 součástí. Vedle některých elitních a speciálních jednotek Ruské federace, kde je zavedena přibližně od roku 2000, byla exportována přinejmenším do Sýrie. Existuje rovněž sportovní verze, na civilním trhu nabízená jako GŠ-18S.
Ráže střeliva: 9×19 mm
Kapacita zásobníku: 18 nábojů
Délka zbraně: 183,5 mm
Délka hlavně: 103 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 0,59 kg
Úsťová rychlost střely: 570 m/s
Efektivní dostřel: 50 m

Bezhlučná pistole PSS Vul
Do výzbroje speciálních jednotek samozřejmě neodmyslitelně patří také tiché, resp. bezhlučné zbraně. V případě Ruska jsou to tiché úpravy poloautomatické pistole PM systému Makarov a plně automatické pistole AP systému Stěčkin, jež nesou označení PB a APB a v podstatě jde o modifikace s integrovanými úsťovými tlumiči hluku. Pro důstojníky KGB a vojáky zvláštních jednotek však vznikaly i zcela speciální bezhlučné pistole. První z nich byla v 60. letech zbraň S4M se dvěma hlavněmi ráže 7,62×63 mm a následovala podobná zbraň MSP na střelivo ráže 7,62×38 mm. Uvedené typy munice obsahují zvláštní „píst“, jenž ihned poté, kdy střela opustí nábojnici, provede utěsnění nábojnice a nedovolí další expanzi prachových plynů, jež by jinak způsobily hluk. Ale zřejmě nejpokročilejší a nejznámější ruskou bezhlučnou pistolí je typ PSS Vul na munici ráže 7,62×42 mm, v němž je celá střela ukryta ve válcové nábojnici. Jedná se o trochu podobný systém jako u výše popsaných typů, avšak vyspělejší a umožňující opakování funkce zbraně, která má zásobník na šest ran. „Kouzlo“ spočívá v tom, že jakmile se vypálená střela dostane k ústí hlavně, její zadní část právě opouští nábojnici a pak začne pracovat jakýsi píst ve tvaru pohárku, který nábojnici utěsní. Střela je velice účinná (na vzdálenost 30 m může probít asi 30 mm oceli), ale hluk výstřelu se rovná jen cvaknutí kohoutku a tichému prasknutí, které připomíná ztlumené otevření lahve šampaňského. O možnostech pistole PSS informoval západní experty již zmíněný Vladimir Rezun, jeho údajům se ale příliš nevěřilo, dokud nebyla jedna z těchto zvláštních zbraní získána v Afghánistánu. Poté se zjistilo, že Rezun měl pravdu, což vojenské odborníky na Západě nepokrytě vyděsilo.
Ráže střeliva: 7,62×42 mm
Kapacita zásobníku: 6 nábojů
Délka zbraně: 165 mm
Délka hlavně: 35 mm
Hmotnost nabité zbraně: 0,88 kg
Úsťová rychlost střely: 200 m/s
Efektivní dostřel: 50 m

Zkrácená útočná puška AKS-74U
Útočnou pušku AK-47 kalibru 7,62×39 mm jistě není nutno představovat a téměř stejně dobře je známa její modernější příbuzná AK-74 na střelivo ráže 5,45×39 mm. Poněkud méně ovšem veřejnost zná krátkou kompaktní variantu druhé zmíněné zbraně, jež nese označení AKS-74U. Konstruktérem byl S. N. Furman a zbraň byla zařazena do výzbroje v roce 1979. Nejde ale jen o prosté zkrácení původní AK-74, protože kratší hlaveň si vyžádala i posun kanálku pro odběr plynů z hlavně směrem vzad, kvůli čemuž bylo následně nutno přepracovat pístnici. Větší tlak plynů na ústí kratší hlavně si vynutil instalování silnějšího tlumiče záblesku a v zájmu zvýšení stability střely vypálené z kratší hlavně se změnilo i drážkování. Samozřejmě se muselo měnit i nastavení mířidel. Základní funkční mechanismus pušky ovšem zůstává stejný a používají se do ní běžné zásobníky na 30 ran. Vedle speciálních jednotek se AKS-74U přiděluje i osádkám vozidel a zbraňových systémů, ženistům, vojenským policistům, strážným a jednotkám vnitřní bezpečnosti, prostě všem, komu by zbraň o „normální“ délce mohla zkomplikovat činnost. Do výrobního programu zbrojovky ve městě Tula patří kromě základní podoby AKS-74U ještě tři modifikované verze, a to AKS-74UN a AKS-74UN2 vhodné k montáži nočních zaměřovačů a AKS-74UB, na jejíž ústí se montuje tlumič hluku. Lze však rovněž předpokládat, že v souladu se současnými trendy v ruské armádě se již vyrábí (popř. se brzy vyrábět bude) též komplexně zdokonalená úprava s univerzálními lištami Picatinny pro montování zaměřovačů, světlometů, rukojetí a dalšího příslušenství. Výhledově by AKS-74U mohla nahradit zkrácená karabina na bázi útočné pušky nové generace Kalašnikov AK-12.
Ráže střeliva: 5,45×39 mm
Kapacita zásobníku: 30 nábojů
Délka s rozloženou opěrkou: 730 mm
Délka se složenou opěrkou: 490 mm
Délka hlavně: 206,5 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 2,485 kg
Úsťová rychlost střely: 735 m/s
Max. kadence: 700 ran/min 
Efektivní dostřel: 500 m

Odstřelovačská puška VSS Vintorez
Mezi nejzajímavější typy střeliva, jež byly zkonstruovány v bývalém Sovětském svazu, zajisté patří munice kalibru 9×39 mm. Její vznik byl důsledkem požadavku na konstrukci velmi tiché odstřelovačské zbraně. Veliký dostřel a přesnost se ovšem zdánlivě vylučovaly s bezhlučností, protože vysokorychlostní (nadzvuková) střela nutně produkuje akustický třesk, a pokud by šlo o střelu pomalejší, logicky by klesl dosah a přesnost. Inženýři z institutu CNII Točmaš si však poradili. Vytvořili velice těžké podzvukové střelivo, u něhož hmotnost dovede aspoň částečně kompenzovat menší rychlost, a pro toto střelivo pak zkonstruovali speciální pušku VSS, již se říká rovněž Vintorez („Závitořez“). Puška, jež vstoupila do služby roku 1987, využívá princip odběru prachových plynů a otáčivý závěr. Na zbrani bývá zpravidla montován optický a noční zaměřovač PSO-1, známý z pušky SVD systému Dragunov, a zbraň je možno i rychle rozložit na čtyři velké celky (pažbu, pouzdro závěru, tlumič a zaměřovač), aby se dala skrytě přenášet. Počáteční verze VSS byla poloautomatická, potom se však přidala i možnost plně automatické střelby. Stejnou schopnost má také modernizovaná verze s označením VSK-94, u níž se místo dřevěné pažby používá plastová. Munice typu 9×39 mm se dnes uplatňuje i v několika dalších typech zbraní, jako je bezhlučná automatická útočná puška AS Val. Všechny tři zmíněné typy mají údajně 70 % součástí společných, na vzdálenost kolem 400 m prorazí běžné neprůstřelné vesty a na vzdálenost okolo 100 m nelze jejich hluk zjistit. Navíc jsou známy přinejmenším tři typy krátkých útočných pušek na tuto munici, které patrně používají ruské zvláštní jednotky, a sice zbraně KBP 9A91, SR-3 Vichr a Kalašnikov AK-9.
Ráže střeliva: 9×39 mm
Kapacita zásobníku: 10 nebo 20 nábojů
Délka zbraně: 894 mm
Délka hlavně: 200 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 2,45 kg
Max. kadence: 700–900 ran/min
Úsťová rychlost střely: 290 m/s
Efektivní dostřel: 400 m

Skládací samopal PP-90
Během druhé světové války věnovala Rudá armáda nemalou pozornost samopalům, jako byly slavné typy konstruktérů Špagina, Sudajeva či Ďegťarjova. Po válce ale záhy získal pozornost slavný „automat“ AK-47, stojící vlastně kdesi mezi puškou a samopalem, a proto byl klasický samopal jako druh zbraně v sovětské armádě během studené války zanedbán. Přesto se ovšem v 70. a 80. letech objevilo několik projektů, z nichž pak mohly ruské zbrojní firny čerpat v 90. letech, když se objevily požadavky na nové samopaly na pistolové střelivo. Většina pracuje na nejběžnějším principu neuzamčeného dynamického závěru, poháněného zpětným rázem, a má ráži 9×18 mm Makarov; jde mj. o typy PP-9 Klin, PP-91 Kedr a AEK-919K Kaštan. Vznikaly však také samopaly na západní munici kalibru 9×19 mm Parabellum, např. PP-90M1 s vysoce nezvyklým válcovým šnekovým zásobníkem pod hlavní na 64 ran. Pokud se má ovšem vybrat vůbec nejzajímavější moderní ruský samopal, pak by to určitě byl PP-90, jenž navzdory názvu nemá takřka nic společného s předchozím typem. Samopal PP-90 na střelivo 9×18 mm je totiž řešen jako skládací a v dopravní podobě má tvar hranolu s rozměry cca 270×90×32 mm (který navíc vypadá jako zásobník obyčejné útočné pušky), avšak za 3 až 4 sekundy se dá rozložit do bojového režimu. Vznikla rovněž varianta PP-90M s možností jednotlivých výstřelů (základní PP-90 střílí jen dávkou) a „neskládací“ obměna PP-93. Vzhledem ke svému charakteru se řadí tyto zbraně mezi mimořádně exkluzivní a hodně se dbá na omezení hrozby jejich zneužití. Od začátku 90. let, kdy se objevily, jsou tedy k dispozici skutečně jenom pro speciální útvary, mj. pro tělesné strážce nejvýznamnějších osobností Ruska.
Ráže střeliva: 9×18 mm
Kapacita zásobníku: 30 nábojů
Délka zbraně: 490 mm
Délka hlavně: 200 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 1,42 kg
Úsťová rychlost střely: 320 m/s
Max. kadence: 600–800 ran/min
Efektivní dostřel: 100 m

Bezhlučný komplet Kanarejka
Velice zvláštní kategorii ruských zbraní, jaké v jiných zemích fakticky nenajdeme, představují tiché granátomety. Snad někdy na přelomu 60. a 70. let byla do arzenálu útvarů Specnaz GRU zařazena první taková zbraň s názvem Izdělije D, vlastně jednoranná puška na zvláštní munici ráže 9,3×93 mm; z jejího ústí se dal odpálit rovněž 30mm průbojný a zápalný granát BMJa-31 Jaščerica. Pozdější nástupce nazvaný Izdělije DM se lišil tím, že se jednalo opakovačku na pět ran, ovšem brzy se objevila jinak koncipovaná a univerzálnější zbraň, resp. zbraňový komplet. Obdržel jméno BS-1 Tišina a v současnosti se používá jeho modernizovaná podoba zvaná 6S1 Kanarejka. Komplet prakticky spojuje dvě zbraně, a sice zkrácenou útočnou pušku s tlumičem (v původní podobě AKMS ráže 7,62×39 mm, v současné verzi AKS-74UB ráže 5,45×39 mm) a 30mm bezhlučný granátomet GSN-19. Granátomet má sice zásobník, v tom se však nalézají náboje stejné ráže, jaké má útočná puška, kdežto granáty jsou nabíjeny ústím hlavně. Puškové střelivo funguje jako „tlačné“, resp. předává svou energii granátu (stejně tomu bylo i u starých zbraní Izdělije D a DM a podobně je to vlastně i u běžných puškových granátů, jež se odpalují z ústí hlavní pušek). Samotný granát má podobný efekt jako starší typ Jaščerica, tj. průbojný a zápalný. Vysvětlením této nezvyklé kombinace je povaha cílů, proti kterým byly všechny tyto zbraně (fakticky nástroje pro sabotážní mise v týlu) původně vytvořeny. Počítá se totiž s jejich použitím především proti letadlům či balistickým raketám na zemi a předpokládá se, že granát prorazí stěnu palivové nádrže a následně způsobí požár. Vzhledem ke stáří systému Kanarejka je docela dobře možné, že útvary Specnaz už mají k dispozici modernější tiché granátomety, o takových zbraních však zatím žádné informace neexistují.
Kapacita zásobníků: 30 + 8 nábojů
Délka kompletu: 900 mm
Hmotnost kompletu: 5,43 kg
Úsťová rychlost granátu: 105 m/s
Efektivní dostřel granátu: 400 m

Podvodní pistole SPP-1
Řadu let se konstruktéři zbraní snažili vyrobit něco, co by efektivně střílelo i pod vodou. Šlo o nesmírně náročný úkol; běžné kulky mají ve vodě dosah nanejvýš několik málo metrů, jelikož ideální tvary pro rychlý pohyb vzduchem a vodou jsou naprosto odlišné. V daleko hustší vodě vzniká kolem kulky tzv. kavitační bublina vodních par a turbulencí, která dokáže kulku hodně rychle zastavit. Ústav CNII Točmaš tedy dostal v 60. letech úkol vytvořit zbraň, která by měla výrazně vyšší parametry a byla by vhodná pro členy speciálních jednotek námořnictva. V roce 1969 tak byla zavedena do výzbroje první taková zbraň, a sice pistole SPP-1; v současné době se používá zdokonalená podoba SPP-1M. Pistole má čtyři hlavně, z nichž se pálí municí, která připomíná jakési „šipky“, neboť délka odpovídá zhruba 20násobku ráže, ačkoli konstrukčně je to vlastně „normální“ náboj s prachovou náplní v nábojnici. Nabíjení čtyř hlavní se provádí po vyklopení vpřed a dolů (trochu jako u starých pistolí typu Derringer) a po stisku spouště dojde k natažení kohoutku a jeho otočení k následující hlavni.
Ráže střeliva: 4,5×40 mm
Kapacita zásobníku: 4 náboje
Délka zbraně: 244 mm
Délka hlavně: 203 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 0,95 kg
Úsťová rychlost střely: 250 m/s
Dostřel (podle hloubky): 6 až 17 m

Podvodní útočná puška APS
Inženýři z CNII Točmaš se ovšem nespokojili s prvním úspěchem. Podvodních pistolí totiž na světě existuje několik typů, ale roku 1975 bylo zavedeno do výzbroje sovětského námořnictva i něco zcela unikátního, a sice podvodní útočná puška. Zbraň jménem APS je z hlediska svého fungování něčím mezi automatem Kalašnikov a samopalem, jelikož je sice hnána prachovými plyny odebranými z hlavně, kvůli hustotě vody by však bylo neefektivní použít uzamykatelný závěr, a proto APS střílí z otevřeného závěru jako většina samopalů. Má i neobvyklý zásobník s typickým „schodovitým“ tvarem, v jehož spodní části se nalézá masivní pružina, pomocí níž se rozměrné náboje tlačí vzhůru do originálně vyřešeného podavače. Puška může pálit dávkou i jednotlivými ranami, má sklopnou ramenní opěrku z ocelového drátu a pevná mířidla. Vedle služby v ruském námořnictvu byla i v omezeném počtu exportována. Postupně se ale ukázalo, že navzdory svojí výjimečnosti má i několik nedostatků, mj. malou životnost a takřka nulovou použitelnost v boji na souši, resp. při střelbě ve vzduchu.
Ráže střeliva: 5,66×39 mm
Kapacita zásobníku: 26 nábojů
Délka s rozloženou opěrkou: 823 mm
Délka se složenou opěrkou: 615 mm
Délka hlavně: 300 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 2,46 kg
Úsťová rychlost střely: 350 m/s
Max. kadence: 500–600 ran/min
Dostřel (podle hloubky): 10 až 30 m

Obojživelná útočná puška ADS
Konstruktéři však hledali cestu také k „obojživelné“ zbrani, jež by se dala účinně používat jak ve vodě, tak ve vzduchu. Od konce 80. let vzniklo několik typů, např. puška ASM-DT, do níž se daly vkládat i zásobníky z AK-74, ovšem ta zase vykazovala jiné problémy. Nakonec uspěl tým ze zbrojovky KBP, jenž v roce 2005 vyvinul „obojživelnou“ pušku ADS na munici, která má stejné vnější rozměry jako klasické střelivo ráže 5,45×39 mm. Střela je totiž celá skryta ve vnitřku nábojnice. Díky tomu se dá z ADS střílet jak obyčejnou, tak i onou speciální podvodní municí, která se dokonce nabíjí do běžných zásobníků ze zbraně AK-74. Samotná puška ADS je vzdáleným příbuzným zbraně A-91M a využívá koncepci „bullpup“, tedy se zásobníkem za spouští. Má na sobě přepínač „vzduch-voda“ pro ideální fungování v obou prostředích, a tudíž nabízí ve vzduchu srovnatelné výkony jako AK-74 a ve vodě jako APS. Lze ji doplnit i 40mm granátometem VOG-25, tlumičem a různými zaměřovači. Podle zpráv z roku 2009 byla puška ADS zavedena do zkušební služby u ruského námořnictva.
Ráže střeliva: 5,45×39 mm
Kapacita zásobníku: 30 nábojů
Délka zbraně: 660 mm
Délka hlavně: 415 mm
Hmotnost prázdné zbraně: 4,6 kg
Úsťová rychlost střely: 330 m/s
Max. kadence: 600–800 ran/min
Dostřel (podle hloubky): 10 až 30 m
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