Arzenál Vietkongu:
Nesmírně pestrá výzbroj partyzánů

Vietkong se stal vlastně archetypem partyzánské organizace, která vede asymetrický boj proti silnějšímu konvenčnímu nepříteli. Charakter Vietkongu odráží i pestrý arzenál, do kterého vedle slavných zbraní z východního bloku patřily také pozůstatky druhé světové války či pušky produkované přímo ve Vietnamu.

Standardní představa bojovníka Vietkongu nepochybně zahrnuje muže se slavným sovětským „automatem“, tedy útočnou puškou AK-47 či AKM. Ve skutečnosti ovšem tyto zbraně neměli zdaleka všichni příslušníci této partyzánské organizace, jež se na počátku musela spokojit spíš s tím, co zbylo po bojích ve druhé světové válce. Postupně však začala sílit podpora od SSSR, Číny a dalších zemí východního bloku (včetně Československa), a tak se arzenál rozrůstal, ale poměrně málo známý je fakt, že se výroba ručních zbraní rozběhla také v Severním Vietnamu a že si provizorní zbraně vyráběli i sami partyzáni.

Spektrum dodavatelů zbraní
Počátky arzenálu budoucího hnutí Vietkong se vytvářely již za druhé světové války, kdy vedli Vietnamci partyzánskou válku proti japonským okupantům. Těšili se široké podpoře ze strany spojeneckých armád, takže k nim proudily zbraně z USA, Velké Británie či SSSR. Vedle toho spolupracovali s Číňany (a to jak s Čankajškovými nacionalisty, tak i s Maovými komunisty), kteří jim také posílali materiál, který zahrnoval též zbraně československé či německé výroby. Vietnamcům se samozřejmě leckdy dařilo získávat kořistní japonské zbraně a běžně používali i techniku od armády Francie, která musela z Indočíny ustoupit ve prospěch Japonců. Porážka japonských agresorů ale zdaleka nepřinesla klid a záhy se opět rozhořely boje, avšak tentokrát proti dřívějším spojencům, tzn. Francouzům a potom i Američanům. Pokračovala ale podpora ze strany SSSR, komunistické Číny a dalších států východního bloku, a proto se pak partyzáni mohli chlubit skutečně mimořádně pestrou výbavou, jež zahrnovala jak takřka muzeální kusy, tak i špičkové produkty včetně „automatů“ AK-47.

Co vzniklo v polních dílnách
Ty ale pochopitelně fasovaly jen ty nejlépe vycvičené a ideologicky nejspolehlivější jednotky, takže ani v pozdějších fázích vietnamské války nebylo vzácné vidět v rukou partyzánů zbraně, jež se zrodily ještě před druhou světovou válkou, a zbraně z tábora někdejší Osy, mj. japonské opakovačky Arisaka či německé kulomety MG 34. Zejména lokální milice, které měly za úkol pouze obranu vesnic a od kterých se nečekaly žádné zvláštní výkony, se musely přinejmenším na začátku konfliktu spoléhat takříkajíc na domácí výrobu. V místních dílnách vzniklo mnoho provizorních palných zbraní, které zbrojíři stavěli z pozůstatků starých pušek či z rozmanitého materiálu včetně drátů, vodovodních trubek, dveřních zámků a pantů, komponentů z vozidel a letadel apod. Některé výsledky byly opravdu velmi primitivní, protože šlo o jednoranné pušky s hladkými hlavněmi, které vypadaly spíš jako něco z pozdního středověku, ale některé místní dílny dovedly „na koleně“ vyrábět i zbraně, jež vypadaly jako poloautomatické pušky Garand a SKS, popř. samopaly Sten a Thompson. To mělo i psychologický efekt, protože nepřítel pak měl sklony kvalitu výzbroje partyzánů přeceňovat.
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„Papaša“ na různé způsoby
V kategorii samopalů na pistolové náboje se v rukou partyzánů vyskytovaly dva hlavní typy, a to francouzský MAT-49 na náboje 9×19 mm Parabellum a sovětský PPŠ-41 ráže 7,62×25 mm Tokarev. Pistolové střelivo kalibru 9 mm ovšem tehdy nebylo tak běžně rozšířené jako dnes, a proto zbrojovky v Severním Vietnamu začaly nejdříve modifikovat francouzské samopaly pro munici ráže 7,62×25 mm a poté se rozběhla také produkce nelicenčních kopií zbraně MAT-49 už přímo ve verzi na sovětské střelivo, která se nazývala K-43 (západní zdroje občas používají také označení MAT-49M). Pokud jde o slavný sovětský samopal PPŠ-41, ten určitě není třeba podrobně představovat, a proto pouze pro úplnost uveďme, že Georgij Špagin jej vytvořil jako náhradu za příliš složitý a nákladný PPD-40 od Vasilije Děgťarjeva. Výsledná zbraň se potom zařadila mezi kultovní „ikony“ Rudé armády a vlastně celé druhé světové války. „Papaša“, jak se samopalu běžně říká, má v představách laické veřejnosti zpravidla bubnový zásobník, jenže ten ve skutečnosti navzdory své velké kapacitě (71 ran) postupně ztratil část obliby, neboť byl občas poruchový. Ke konci války jej proto vystřídal zakřivený zásobník, jenž pojal jen 35 ran, avšak byl podstatně spolehlivější. Během války bylo vyrobeno přes pět milionů PPŠ-41, takže v Rudé armádě vznikaly celé čety či roty samopalníků („avtomatčíků“), které si vedly výtečně zejména v městských bojích na krátkou vzdálenost. Výroba běžela až do roku 1947 a přidal se rovněž modernější samopal PPS principu Sudajev, avšak legendární „Papaša“ byl samozřejmě hromadně exportován do mnoha zemí Evropy, Afriky či Asie. Dokonce ještě dnes lze (ačkoliv už vzácně) na tyto slavné zbraně ve třetím světě narazit.
Mezi důležité příjemce dodávek PPŠ-41 se řadila také Čína, kde se posléze rozběhla i licenční produkce pod označením Typ 50. Nejedná se o zcela identickou kopii, jelikož některé součásti se poněkud odlišují kvůli jiným technologiím výroby v ČLR. Z praktického hlediska je ovšem nejpodstatnější fakt, že do samopalu Typ 50 lze vkládat jen novější zakřivené zásobníky, resp. nikoli ony slavnější bubnové. Právě samopaly vyráběné v Číně představují i verzi, kterou měli nejčastěji v rukou i vietnamští partyzáni, byť snímky zbraní s bubnovými zásobníky prokazují také přítomnost sovětských originálů. Bez ohledu na variantu byl „Papaša“ nesmírně oblíbený jako takřka dokonalá zbraň pro boj v džungli, kde se projevila jeho velká spolehlivost, vysoká kadence i značná výkonnost 7,62mm střeliva. Není tedy divu, že se pak v Severním Vietnamu rozběhla výroba vlastního derivátu této zbraně, byť výsledek zvaný K-50M na pohled vypadal značně odlišně. Zmizela klasická dřevěná pažba, kterou nahradila pistolová rukojeť a výsuvná ramenní opěrka z kovového drátu. Typický plášť hlavně s větracími otvory se značně zkrátil a na konci hlavně se objevila muška převzatá z typu MAT-49. Výsledná zbraň vážila asi 3,4 kg, takže byla zhruba o půl kilogramu lehčí než původní PPŠ-41. Standardně se užívaly zakřivené zásobníky na 35 ran, ale když byla ramenní opěrka plně vysunutá, mohl se použít též zásobník bubnový. Sériová výroba probíhala přinejmenším do roku 1964 a náhradní díly pro K-43 (tzn. onu modifikaci MAT-49) se dodávaly ještě v 70. letech, jelikož mnoho příslušníků Vietkongu si samopaly na munici 7,62×25 mm opravdu oblíbilo, a dokonce se tvrdí, že někteří jim dávali přednost i před modernějšími „automaty“ Kalašnikov.

Špičkový polský samopal
Ačkoliv hlavními dodavateli výzbroje pro Vietkong byly fabriky v SSSR a Číně, do Vietnamu směřovaly také zbraně z dalších zemí východního bloku. Z Československa tam zamířily malé počty malých samopalů vz. 63 Skorpion a „samopalů“ (správně útočných pušek) vz. 58, avšak je nutné zdůraznit, že ve srovnání s dodávkami „automatů“ ze SSSR šlo o zanedbatelná čísla a čs. zbraně se objevovaly v boji nesmírně vzácně. Podstatně rozšířenější byl jiný produkt, který pocházel ze sousedního Polska a rovněž patřil mezi samopaly. Nesl jméno PM-63 RAK a část zdrojů uvádí, že jde o zkratku „Ręczny Automat Komandosów“, tzn. ruční automat zvláštních sil. V každém případě to byla ve své době vysoce moderně řešená zbraň, jež používala úpravu běžného dynamického neuzamčeného závěru, která byla opatřena zpomalovačem, díky němuž měl samopal dobře zvladatelnou kadenci přibližně 650 ran za minutu. Do pistolové rukojeti se zasouvaly zásobníky na 15 či 25 nábojů ráže 9×18 mm Makarov. Dalším neobvyklým prvkem byla spoušť, jež měla dvě polohy, takže při lehkém stisknutí vypálila zbraň jednu ránu, kdežto po plném stisku střílela dávkami. Kromě pistolové rukojeti měl PM-63 také sklopnou ramenní opěrku a k tomu ještě zvláštní sklápěcí rukojeť pod hlavní. Díky tomu a díky nízké kadenci se dobře ovládal, takže dovoloval přesnou palbu na vzdálenost cca 150 m, což bylo rovněž druhé ze dvou nastavení mířidel (první bylo na 75 m). Nalezl značnou oblibu u polských speciálních sil a dále u osádek vozidel a obsluh zbraní a je známo, že určitý počet byl dodán do Severního Vietnamu, který je poskytl elitním útvarům Vietkongu. Nejméně jeden kus získali Američané, které zaujalo zejména pozoruhodné řešení spouště.

Stále spolehlivé opakovačky
Především partyzánští odstřelovači a příslušníci lokální milice běžně používali i klasické staré opakovací pušky, jež byly ostatně prvními zbraněmi, s nimiž Vietnamci začínali svůj boj proti japonské okupaci. Mezi nejběžnější typy spadala opakovačka Typ 24, jak se jmenovala čínská podoba zbraně principu Mauser. Označovala se také jako „Čankajškova puška“ a inspiraci pro ni poskytly jednak dodávky originálů z Německa a jednak československé pušky vz. 24, které Čína svého času odebrala ve velkém množství. Svádělo by to k závěru, že čínský název pušky je odvozen od označení československé zbraně, jež je dosud považována za jeden z nejlepších derivátů systému Mauser, jenže skutečnost je úplně odlišná. V Číně se totiž tehdy užíval nový letopočet, který počítal roky od vyhlášení Čínské republiky, k němuž došlo 1. ledna 1912, což znamená, že název Typ 24 odkazuje na 24. rok tohoto kalendáře, tedy na rok 1935, kdy začala sériová produkce „Čankajškovy pušky“. Vedle nejrůznějších variant principu Mauser obdrželi Vietnamci též slavné sovětské zbraně systému Mosin (na Západě většinou označovaného jako Mosin-Nagant), a to nejen standardní pušky vz. 1891/30, ale též karabiny vz. 1938 a vz. 1944, které byly o zhruba 29 cm kratší (a model 1944 měl navíc sklápěcí bajonet). Právě karabiny se u drobnějších Vietnamců těšily největší oblibě a v boji v džungli se opravdu osvědčily. Kromě pušek pocházejících ze SSSR byly hodně rozšířené také zbraně Typ 53, jak se označuje čínská kopie karabiny vz. 1944, která existuje i ve verzi s nasazovacím, nikoliv sklopným bajonetem, jinak se ovšem od originálu rozpoznává pouze obtížně.

Rozmanitá kolekce kulometů
Dodávky ze SSSR obsahovaly též široké spektrum sovětských kulometů a posléze se přidaly i čínské kopie. Z nejlehčích to byl RPD (čínský název Typ 56) ráže 7,62×39 mm, zatímco mezi zbraně na munici 7,62×54 mm náležely kulomety DPM, SG-43 (oba v Číně značené jako Typ 53), SGM (Typ 57) a RP-46 (Typ 58) a dodávaly se samozřejmě též 12,7mm kulomety DŠK a DŠKM (Typ 54). Moskva ovšem dodávala také kořistní kulomety nacistického Wehrmachtu a zbraně téhož původu poslali Vietnamcům již během války čínští nacionalisté, kteří nakupovali v Třetí říši (čili paradoxně u spojence Japonska, jež bylo hlavním nepřítelem Číňanů). Jednalo se o dobře známé univerzální kulomety MG 34 ráže 7,92 mm, jež si Vietnamci značně oblíbili zejména jako zbraně proti nízko létajícím americkým a francouzským letounům a vrtulníkům. Další pozoruhodnou a tehdy opravdu špičkovou zahraniční zbraní, jež se do Vietnamu dostala z Číny, byl lehký kulomet ZB-26 ze Zbrojovky Brno. Čínská republika náležela mezi důležité a spolehlivé zákazníky čs. zbrojního průmyslu, což dokládá mj. fakt, že zakoupila přes 30 000 kulometů ZB-26. Následně rozběhla i licenční produkci a řada těchto zbraní se dostala také do rukou vietnamských partyzánů, kteří si je mimořádně oblíbili. Dodnes se vyskytuje tvrzení, že zkušení bojovníci Vietkongu pokládali ZB-26 za nejkvalitnější univerzální kulomet, jaký měli vůbec k dispozici. Pro úplnost ještě dodejme, že v arzenálu partyzánů pochopitelně figurovaly i kořistní francouzské kulomety FM 24/29 ráže 7,5 mm, byť se vyskytovaly i „muzeální“ kusy včetně zbraní s vodním chlazením systému Maxim.

Starší příbuzný „Sedmičky“
V arzenálu partyzánů figurovalo široké spektrum lehkých bezzákluzových děl, jako byly např. americké zbraně M18A1 ráže 57 mm či M20 ráže 75 mm, sovětské zbraně SPG-9 ráže 73 mm a B-10 ráže 82 mm a kromě nich též různé čínské kopie. Vietnamci pro všechny zbraně tohoto druhu užívali označení DKZ (Dai-bac Khong Ziat) a cenili si jich pro jejich značnou palebnou sílu i pro možnost jejich dopravy s pomocí lidských nosičů či zvířecích soumarů. Samozřejmě se široce uplatňovaly rovněž lehké přenosné protitankové zbraně, z nichž určitě nejznámější je „Sedmička“ (rusky „Semjorka“), jak se přezdívá sovětské pancéřovce RPG-7. Vedle zbraní ze SSSR získávali partyzáni též čínské kopie s názvem Typ 69, ale pořád poměrně málo známým faktem je, že v prvních letech vietnamské války se běžně používala i starší zbraň RPG-2, která do služby v sovětské armádě vstoupila v roce 1949. Základní princip měla dosti podobný jako německý Panzerfaust, takže k vypálení granátu sloužila prachová náplň v trubici; nejednalo se tedy o „raketomet“ (byť se tak Panzerfaust leckdy nesprávně označuje), nýbrž o bezzákluzový granátomet. Sovětská RPG-2 se však od německé „pěsti“ současně velmi odlišovala tím, že se její trubice ráže 40 mm dala použít opakovaně. Granát o průměru 82 mm měl efektivní dostřel něco přes 100 m a kumulativní náplň mohla probít cca 200 mm silný ocelový pancíř, což bylo na přenosnou zbraň o celkové váze 4,5 kg více než slušné. Sovětští konstruktéři však usilovali o další prodloužení účinného dosahu, takže se rozhodli spojit bezzákluzový princip a raketový pohon. Doplnili proto onen z hlavně vypalovaný granát dráhovým raketovým motorem, což je právě koncepce, kterou od začátku 60. let užívá RPG-7.
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