Čínský krok vpřed:
Sestava pěchotních zbraní nové generace

Ozbrojené síly Čínské lidové republiky patří mezi nejrychleji se rozvíjející na světě. Ačkoliv se v médiích věnuje nejvíc pozornosti raketovým silám, loďstvu a letectvu, velké změny absolvuje také sektor výzbroje a výstroje jednotlivce. Dokazuje to mj. sestava moderních palných zbraní, které byly zařazeny do služby v posledních letech.

Spektrum ručních zbraní v čínské Lidové osvobozenecké armádě (PLA) a v Lidové ozbrojené policii (PAP; více v ATM 5/2020) obsahuje ponejvíce typy, jež byly zavedeny do služby v 90. letech nebo na počátku nového století. Od poloviny minulé dekády však výrazně vzrostl počet zpráv o úplně nových typech, které se zkoušely a následně i vstupovaly do výzbroje. Za určitý symbolický přelom se dá považovat přehlídka konaná 1. října 2019 (více v ATM 11/2019), na níž se vojáci předvedli s novými útočnými puškami. Přicházely i další zprávy a v červnu 2021 se objevily fotografie veřejné expozice celkově dvanácti nových typů palných zbraní, které by tedy měly představovat základ čínského arzenálu.

Proměny pistolové munice
Standardní krátkou zbraní čínských vojáků je poloautomatická pistole QSZ-92, jež existuje ve dvou verzích lišících se typem střeliva. Armáda užívá provedení na náboj DAP-92-5,8 kalibru 5,8x21 mm, zatímco v jiných složkách převažují zbraně na náboj DAP-92-9, jenž se metricky shoduje se západní ráží 9x19 mm Luger/Parabellum a po stránce výkonů odpovídá špičkovým západním nábojům. V obou rážích se dodává též několik typů samopalů, ovšem neoficiálně se uvádí, že náboj 5,8x21 mm vcelku nesplnil očekávání. Nabízí sice dobrou průbojnost, ale jeho zastavovací schopnost je dost omezená a jeho teoretická průbojnost na větší vzdálenosti se při střelbě z pistolí stejně nedá příliš využít. Lze usoudit, že čínská armáda dospěla k podobnému závěru jako US Army, jež také experimentovala s různými pistolovými kalibry, jenže nakonec zůstala u 9x19 mm, ačkoliv chce kupovat nové náboje této ráže s vyšší průbojností. Čína tudíž představila tři nové pistole, všechny používající náboj DAP-92-9. Dvě z nich vycházejí z typu QSZ-92, vyznačují se rámy kategorie „full-size“ a nesou označení QSZ-92A a QSZ-92B. U té první má zřejmě jít o běžnou služební pistoli, zatímco druhá je určena pro speciální jednotky a je opatřena i tlumičem hluku QYS-181. Třetí zbraň QSZ-193 je úplně novou konstrukcí, která spadá mezi kompaktní pistole. Kromě trojice pistolí byl zaveden do služby také nový samopal QCQ-171 ráže 9x19 mm, jenž vychází z exportní zbraně CS/LS7. Dá se ještě dodat, že čínská armáda před několika roky změnila svůj systém označování zbraní, protože ke dvoucifernému uvedení roku ukončení vojskových testů přibyla i třetí číslice, jež sděluje pořadí určitého typu v konkrétní kategorii (tu sděluje třípísmenná zkratka). Tento krok řeší situace, kdy se v daném roce zakončí vojskové testy více typů jedné kategorie.

Různé verze útočné pušky
To koneckonců dobře ukazuje i nová standardní útočná puška čínské armády, jež se předvedla na přehlídce v říjnu 2019 a o níž jsme detailně psali v č. 2/2020. Tady pouze připomeneme, že jde o konvenčně řešenou útočnou pušku, která pravděpodobně používá mechanismus podobný německému typu HK416, ale z hlediska ergonomie se patrně inspirovala typy M4 a FN SCAR a vyznačuje se rovněž moderní teleskopickou pažbou. Existuje ve třech podobách, z nichž dvě základní se označují jako QBZ-191 a QBZ-192 a odlišují se prakticky jen délkou hlavně, jež u té první činí asi 14,5 palce (368 mm), zatímco u druhé asi 10,5 palce (267 mm). Do zásobníku se vejde 30 nábojů DBP-10, což je třetí generace náboje kalibru 5,8x42 mm, který od přelomu 80. a 90. let představuje standardní náboj čínských útočných pušek (první a druhá generace se označují jako DBP-87 a DBP-95). Nové zbraně QBZ-191/192 by tedy měly postupně nahradit dosavadní útočné pušky QBZ-95 a QBZ-03, a to nejprve pochopitelně u elitních a speciálních jednotek, ale následně i u pěchoty a jiných druhů vojsk, ačkoliv se dá očekávat, že starší vzory zůstanou fakticky ve výzbroji ještě řadu let. Vedle toho existuje i třetí provedení nové zbraně, které však má odlišné určení, jež souvisí s dalšími provedeními 5,8mm náboje, protože kromě běžného střeliva pro útočné pušky se vyrábějí i dvě speciální verze tohoto náboje. První zvaná DVP-88 se vyznačuje těžším projektilem a byla vytvořena pro pušky určených střelců (DMR, Designated Marksman Rifles) a kulomety. Druhá specializovaná obměna zvaná DBU-141 pak vznikla výhradně pro odstřelovačskou pušku QBU-141.

Nová zbraň pro dvě úlohy
V roli DMR dnes čínská armáda používá zbraně QBU-88, kdežto ve funkci lehkého kulometu družstva slouží zbraň QBB-95 alias QJB-95, což je modifikace útočné pušky QBZ-95. Přesná puška QBU-88 sice může na pohled vypadat jako další derivát „pětadevadesátky“, protože má také koncepci „bullpup“, ale ve skutečnosti jde o zcela svébytnou (a ostatně starší) konstrukci. Každopádně ale existují indicie, že se Čína rozhodla převzít nápad americké námořní pěchoty, jež nasazuje pušku M27 ve funkci podpůrné automatické pušky (resp. ultra-lehkého kulometu družstva) a současně ve funkci DMR. Tytéž dvě role má tedy zastávat i třetí verze nové čínské útočné pušky, která dostala označení QBU-191 (vyskytuje se i jméno QBV-191, což je ale jen výsledek jiné transkripce čínštiny). Na pohled se vyznačuje zejména delší hlavní, jež měří cca 18 palců (457 mm) a je kryta předpažbím s úchyty systému M-LOK. Puška je opatřena rovněž nově konstruovanou dvojnožkou a většinou bývá osazena výkonným optickým zaměřovačem. Primárně má sloužit jako puška určeného střelce, čemuž ostatně odpovídá i písmeno U v jejím názvu, počítá se však též s možností, že zastane úlohu zbraně palebné podpory družstva, resp. ultra-lehkého kulometu (jako M27). QBU-191 totiž může používat i bubnové zásobníky na 75 ran. Dvojnožka nepochybně přijde vhod v obou funkcích a stejně tak platí, že v obou rolích se střílí náboji DVP-88 s těžší střelou. Lze proto čekat, že se typ QBU-191 stane náhradou zbraní QBU-88 i QBB-95, ačkoliv je nutné podotknout, že čínská pěchotní taktika se patrně částečně mění, neboť se zavádí také další typ lehkého kulometu.

Evoluce v oboru kulometů
Zbraň QBB-95 má totiž přece jenom omezenou ničivou sílu a QBU-191 má sloužit především coby puška určeného střelce. Číňané se však zjevně inspirovali americkým vzorem i v tom, že se rozhodli zakomponovat do arzenálu pěchotního družstva také plnohodnotný lehký kulomet. Dosud se totiž používá převážně univerzální kulomet QJY-88, který se svou konstrukcí trochu podobá západním zbraním M60 a FN MAG či sovětskému PK, jenže na rozdíl od nich nestřílí výkonnou municí ráže 7,62 mm, nýbrž pouze 5,8mm náboji DVP-88, a tudíž jeho palebná síla neodpovídá jeho rozměrům a hmotnostem. Bylo tedy přijato rozhodnutí zavést dvojici nových kulometů, jejichž funkční principy se nejspíše shodují s QJY-88, avšak tentokrát se zvolil jiný koncepční přístup. Menší z obou zbraní zůstává u ráže 5,8 mm, ovšem rozměry a hmotnosti se výrazně zredukovaly, takže výsledek velmi připomíná zbraň FN Minimi čili M249 SAW a lze soudit, že má zastat stejnou úlohu. Byla už zaznamenána dvě provedení této zbraně, jež nesou názvy QJS-161 a QJB-201 a liší se především délkou hlavně. QJS-161 s kratší hlavní je určen pro výsadkové síly, kdežto delší QJB-201 vznikl coby lehký pěchotní kulomet, ačkoliv se zdá, že obě hlavně lze zaměnit. Zásobování probíhá z rozpadavého pásu, jenž je uložen v textilním vaku pod tělem zbraně. Druhý nový typ kulometu se jmenuje QJY-201 a tentokrát se již jedná o plnohodnotný univerzální kulomet, a to v ráži 7,62x51 mm NATO. Volba ráže se může zdát překvapivá, ve skutečnosti však odpovídá tomu, že v čínské armádě již několik let běží proces vyřazování zbraní kalibru 7,62x54 mm. Pro zajímavost lze dodat, že se objevují též informace o zkouškách univerzálního kulometu ráže 8,6 mm.

Výzbroj pro odstřelovače
Procesu přechodu na jiné ráže odpovídá také vývoj v oblasti odstřelovačských pušek. Tradiční čínská doktrína (která se značně podobala té sovětské) prakticky neměla prostor pro klasickou odstřelovačskou pušku, takže armáda si dlouho vystačila se zbraněmi QBU-79 a QBU-85 (což jsou kopie sovětské SVD) a poté se zmíněnou přesnou puškou QBU-88. Od přelomu století se však přece jen zavádějí i „pravé“ odstřelovačské pušky, resp. opakovačky s ručně ovládanými otočnými závěry, byť jen v malých počtech a jen u některých elitních a zvláštních útvarů PLA a PAP. Nejprve to byla puška JS ráže 7,62x54 mm a po ní QBU-141 pro náboj DBU-141 ráže 5,8x42 mm, známá i pod exportním názvem CS/LR3. Na její bázi pak vznikl typ CS/LR4 ráže 7,62x51 mm, ze kterého vzešla puška CS/LR35. Ta existuje nejen v ráži 7,62x51 mm, ale také na střelivo 8,6x70 mm (tzn. .338 Lapua Magnum). Puška CS/LR4 se v čínské armádě a policii prokazatelně užívá, ale není známo, zda získala nějaké označení z řady QBU. Nesporně se tak ale stalo u dvou nových verzí „pětatřicítky“. QBU-203 má ráži 7,62x51 mm, kdežto QBU-202 pálí náboji kalibru 8,6x70 mm. Navzdory formální metrické shodě se západním kalibrem .338 Lapua Magnum se ovšem v ČLR zřejmě používá poněkud jiné střelivo, které se odlišuje např. jiným tvarem krčku nábojnice. Název QBU-201 pak přísluší nové anti-materiálové pušce ráže 12,7x108 mm, která se také vyvinula z původně komerčního vzoru, a to z typu AMR-2. Užívá ručně ovládaný závěr, čímž se odlišuje od dvou starších zbraní této kategorie v čínské armádě, a to od poloautomatických pušek QBU-99 a QBU-10.

Nástroje palebné podpory
Ona v úvodu zmíněná expozice zahrnovala v horní řadě samopal QCQ-171, pušky QBZ-192 a QBZ-191 a pistole QSZ-193, QSZ-92A a QSZ-92B. Na začátku spodní řady se nalézala puška QBU-191, následovaly kulomety QJB-201 a QJY-201, poté odstřelovačské pušky QBU-203 a QBU-202 a konečně těžká anti-materiálová zbraň QBU-201. Takhle tedy patrně vypadá výčet standardních palných zbraní jednotlivce nyní zaváděných do PLA a PAP. V zájmu úplnosti se dá uvést i několik nových podpůrných zbraní. Do služby byl totiž zařazen nový těžký kulomet ráže 12,7x108 mm, který by měl nahradit stávající typ QJZ-89. Nová zbraň se zřejmě jmenuje QJZ-171 (někdy se vyskytuje také číslo 181) a podle čínských médií se jedná o nejlehčí zbraň této kategorie na světě, protože včetně trojnožky váží údajně jen zhruba 20 kg (kdežto QJZ-89 váží 26 kg). Užívají se též 35mm granátomety, jimž se detailně věnoval text v ATM 1/2016, a různé přenosné bezzákluzové a raketové zbraně, jež byly popsány v ATM 8/2017. Přibylo ale též několik nových typů. Na základě 80mm víceúčelové bezzákluzové zbraně DZJ-08 vznikla protitanková zbraň DZP-11 a verze proti bunkrům DZA-11. Poté vstoupila do služby „rodina“ nových jednorázových raketových systémů ráže 93 mm, do které patří minimálně tři typy, a to zbraň proti bunkrům DZG-141, protitanková zbraň DZP-151 a konečně typ DZS-151, který se vyznačuje tříštivo-trhavou střelou proti „měkkým“ cílům. Byly publikovány též záběry z testů zcela nového reaktivního plamenometu (tedy vrhače s termobarickou hlavicí) a čínská armáda údajně zkouší i „chytré“ elektronické zaměřovače, jež dokážou samočinně provádět balistické korekce a umožňují vést palbu na pohyblivé objekty.
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Kuriozity pro „speciály“
Kromě standardních položek v arzenálu jednotlivce pochopitelně existují také speciality, které se vyskytují pouze ve výzbroji protiteroristických a dalších zvláštních a elitních sil. Příkladem je mj. velice neobvyklá pistole QSP-10, která vystřeluje sítě k lapání osob. Jinou kuriozitou je „střílející nůž“ QSB-11, v jehož rukojeti se nacházejí čtyři hlavně pro náboje ráže 5,8x21 mm. Potápěčské síly užívají podvodní útočné pušky QBS-06 (v zásadě klony sovětské zbraně APS, ale v ráži 5,8 mm) a existuje i čínská obdoba systému CornerShot, tzn. vlastně držák na pistoli QSZ-92, který umožňuje mířenou střelbu za roh.

Zbraně z dávných časů
Se špičkovými puškami či kulomety čínských vojáků až groteskně kontrastuje výzbroj, kterou nosí v blízkosti sporné hranice s Indií. V roce 1996 totiž oba státy uzavřely dohodu, dle níž by se ve vzdálenosti menší než 2 km od sporné linie neměly objevovat palné zbraně, aby nedošlo k nějakému ozbrojenému incidentu s vážnými důsledky. Vojáci obou zemí tam proto patrolují bez pušek a pistolí, jenže zato se zbraněmi pro boj zblízka. Ty se ostatně vyskytují i v regionu Sin-ťiang, kde se vládní síly snaží (je-li to možné) neužívat palné zbraně, aby tak nedocházelo k eskalaci napětí, avšak musejí mít něco, čím mohou čelit útokům muslimských radikálů z řad Ujgurů. V arzenálu PLA a PAP se proto objevují zajímavé zbraně z dávné čínské historie, mj. guandao („Guanova čepel“, šavle na dlouhé násadě, která vypadá trochu jako západní gléva či česká kůsa), ruanchui („lehké kladivo“, v podstatě obdoba husitského řemdihu) či langyabang („hole vlčích zubů“, ostny posetý kyj na dlouhé násadě).

Vysvětlení čínských zkratek
QBB, Qingwuqi Buqiang Banyong: lehká zbraň, puška, pro družstvo
QBS, Qingwuqi Buqiang Shuixia: lehká zbraň, puška, podvodní
QBU, Qingwuqi Buqiang Juji: lehká zbraň, puška, odstřelovačská
QBZ, Qingwuqi Buqiang Zidong: lehká zbraň, puška, automatická
QCQ, Qingwuqi Chongfeng Qiang: lehká zbraň, samopal, lehký
QJB, Qingwuqi Jiqiang Banyong: lehká zbraň, kulomet, pro družstvo
QJS, Qingwuqi Jiqiang Sanbing: lehká zbraň, kulomet, výsadkářský
QJY, Qingwuqi Jiqiang Tongyong: lehká zbraň, kulomet, univerzální
QJZ, Qingwuqi Jiqiang Zhong: lehká zbraň, kulomet, těžký
QSB, Qingwuqi Shouquiang Bishou: lehká zbraň, pistole, nožová
QSP, Qingwuqi Shouquiang Puwang: lehká zbraň, pistole, síťová
QSW, Qingwuqi Shouquiang Weisheng: lehká zbraň, pistole, bezhlučná
QSZ, Qingwuqi Shouquiang Zidong: lehká zbraň, pistole, automatická
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