Devítkoví služebníci:
(Ne)známé pistole armád USA, Ruska a Číny

Podle řady zpráv lze soudit, že v oblasti služebních pistolí probíhá nenápadná, ale přesto významná generační obměna. Stále více zemí totiž zavádí zbraně s polymerovým rámem a předepnutým bicím mechanismem. Navzdory tomu však stále dominuje ráže 9×19 mm a nové kalibry střeliva se zatím příliš neprosazují.

Projekty, prezentace či nákupy služebních pistolí obvykle netvoří hlavní téma zpravodajských rubrik či specializovaných časopisů o vojenské technice, ale málokdo popře, že ve skutečnosti jde o velice významné zbraně. Zvláštní jednotky si jich cení jako nástrojů pro tichou a rychlou eliminaci nepřátel zblízka, avšak v extrémních situacích mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí i pro „obyčejné“ vojáky. Armády jim proto věnují velkou pozornost a snaží se zachytit některé z nejnovějších trendů v sektoru krátkých zbraní.

Velké rozhodování v US Army
Trh civilních, policejních i vojenských pistolí je nesmírně bohatý na výrobce a modely, patrně ovšem nepřekvapí, že dominantní pozici mezi zbraněmi pro ozbrojené složky si pořád udržuje několik etablovaných tradičních značek. Vycházejí sice z různých konstrukčních filozofií, ale takřka všechny již začlenily do nabídky zbraně odpovídající tomu, co nejvíce zpopularizovala rakouská firma Glock, tzn. pistole s polymerovým rámem a předepnutým mechanismem, jenž postrádá vnější kohout. Debata o přednostech i nevýhodách této koncepce se už nachází mimo rámec tohoto článku, ale jisté je, že armády řady zemí světa dnes vyměňují své předchozí typy pobočních zbraní (většinou pocházející ještě z éry studené války) za nové pistole právě tohoto druhu. Prokazuje to mj. US Army, která novou pistoli vybrala v roce 2017. Hodnotila spoustu nabídek, mezi něž náležely mj. typy Glock 19X, Beretta APX nebo výrobky firem FN Herstal a Smith & Wesson, ale nakonec zvítězila švýcarská pistole SIG Sauer P320. Základní full-size podoba nese vojskové označení M17, kdežto „kompakt“ obdržel název M18. Je ale příznačné, že kromě různých konstrukcí pistolí se zkoumaly také různé ráže, protože se množily stížnosti na malou zastavovací schopnost střel 9×19 mm Parabellum. Mluvilo se tedy mj. o úpravě ráže .45 ACP s lehčími střelami nebo o rážích 10 mm, .40 S&W, .38 Super Auto či .357 SIG, jenže ve finále vojáci přece jenom zůstali u 9 mm Parabellum. Vedle nepochybného přínosu by totiž změna kalibru znamenala i logistické problémy. Podobně uvažují i další armády světa, a proto se zdá, že klasická „devítka“ určitě nemíří do výslužby.
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Váhání ruské armády
Sovětská armáda dlouhé roky sázela na takřka kultovní zbraň PM systému Makarov, jež užívá náboje 9×18 mm, ačkoli v menších počtech se stále držely také pistole Tokarev TT-33 kalibru 7,62×25 mm. U těchto zbraní zůstávala také ruská armáda, která ale zároveň usilovala o úplně nový design služební pistole. Ten formálně vstoupil do výzbroje v roce 2003 pod jménem PJa (pistolet Jarygina), kromě kterého se užívá též název Grač či firemní označení MP-443. Zbraň pochází od firmy Ižmech, rám kombinuje ocelové a polymerové součásti a zásobník pojme 17 nebo 18 nábojů ráže 9×19 mm Parabellum. Pistole působí moderním dojmem, jenže praktické zkušenosti mají k ideálu značně daleko. Ruští vojáci si záhy začali stěžovat na malou odolnost rámů, velkou složitost či časté zachytávání kohoutu a různých výstupků za oblečení. Ačkoli se tedy PJa Grač formálně stal standardní pistolí ruských ozbrojených sil, řada ruských vojáků se nechce vzdát klasických Makarovů a Tokarevů.
Slabiny této nové pistole zákonitě zaznamenali i další ruští výrobci zbraní, kteří začali nabízet vlastní řešení tohoto problému. Nemohl tedy chybět ani největší a nejslavnější dodavatel, jímž je Koncern Kalašnikov, na čemž je trochu paradoxní, že do jeho struktury od roku 2013 spadá i závod Ižmech. Nového úkolu se chopil Dmitrij Lebeděv, z jehož snahy následně vyšla zbraň PL-14 (pistolet Lebeděva), která byla oficiálně předvedena v roce 2015. O rok později vznikla modernizovaná pistole PL-15 a později se objevila kompaktní verze PL-15K. Původní podoba byla převážně ocelová, zatímco „patnáctka“ užívá hliníkový rám a výrobce uvádí též možnost vzniku verze s polymerovým rámem. Pistole inženýra Lebeděva se drží kalibru 9×19 mm a do zásobníku se vejde 16 ran (v případě „kompaktu“ 14 ran). Koncern Kalašnikov zdůrazňuje též velkou modularitu nové zbraně, pro niž představil mnoho doplňků, ale navzdory připravenosti k sériové výrobě dosud žádné velké zakázky nepřišly.
Šanci vycítil rovněž další slavný ruský výrobce palných zbraní, a sice zbrojovka CNIITočMaš (Centrální vědecko-výzkumný institut přesného strojírenství), jež tedy v roce 2016 představila novou pistoli O1, známější pod pracovním názvem Udav. Zbraň, kterou vytvořil Ivan Kozlov, je v základní podobě konstruována na specifické ruské náboje 9×21 mm, jež si získaly velkou proslulost díky zbrani SR-1 Gjurza, kterou používá mj. tělesná stráž ruského prezidenta. Nová pistole Udav úspěšně prodělala vojskové zkoušky a v roce 2018 bylo doporučeno ji zařadit do výzbroje, a to pod názvem „9-mm SP“ (samozarjadnyj pistolet). Firma CNIITočMaš ukázala i provedení kalibru 9×19 mm Parabellum, avšak první sériové zbraně užívají střelivo 9×21 mm. Sériová výroba se rozběhla na jaře 2019 a menší počet pistolí byl již předán ruským zvláštním jednotkám, ale pořád není jasné, zda přijdou i větší objednávky na tzv. vševojskovou variantu, která by se mohla stát standardní služební pistolí.

Zbraně z Říše středu
Standardní poboční zbraň v čínské Lidové osvobozenecké armádě představuje pistole QSZ-92 od společnosti NORINCO (North Industries Corporation). Jak napovídá název, do výzbroje se dostala v roce 1992. Jedná se o konvenčně řešenou poloautomatickou zbraň, jež spojuje prvky z oceli a plastu, avšak velice neobvyklá je ráže střeliva ve standardní podobě v čínské armádě, jelikož pistole s plným jménem QSZ-92-5,8 používá specifické čínské náboje 5,8×21 mm. Do zásobníku se tak vejde 20 ran. Čínské střelivo je řešeno jako protipancéřové a úsťová rychlost činí cca 530 m/s, a proto vykazuje skutečně impozantní účinnost proti balistickým vestám. Na světovém trhu by ale taková zbraň zřejmě našla jen omezené uplatnění, a proto vznikla i verze CF98 ráže 9×19 mm se zásobníkem na 15 ran. Stala se ale terčem kritiky kvůli poměrně nízké životnosti, a tudíž se následně začala dodávat odolnější pistole NP42. „Devítková“ verze typu QSZ-92 se pod názvem QSZ-92-9 začala vyrábět rovněž pro čínskou polici, ovšem zatím není masově rozšířená. Relativně málo známým faktem totiž je, že muži a ženy běžné pořádkové či dopravní policie v ČLR dlouho sloužili neozbrojení, resp. nosili jen obušky, později i pepřové spreje. Teprve v posledních letech začínají častěji nosit i střelné zbraně, jenže zdaleka ne vždy jde o typ QSZ-92, neboť v řadě měst a oblastí dostávají zastarale vypadající, ale jednoduché a spolehlivé revolvery NORINCO NRP-9 ráže 9×20 mm.

Německý úspěch v Asii
Do seznamu uživatelů pistolí s předepnutým bicím mechanismem se v roce 2020 zařadily také Japonské sebeobranné síly (JSDF), jak zní oficiální jméno ozbrojených sil císařství. Rozhodly se totiž vystřídat dosavadní pistole Minebea P9, což je název licenční kopie zbraně SIG Sauer P220. V letech 2019 proběhly srovnávací zkoušky, jichž se zúčastnily zbraně Heckler & Koch SFP9, Beretta APX a Glock 17, aby nakonec v prosinci 2019 přišlo oznámení, že do služby se zařadí licenční kopie první uvedené zbraně. Německá společnost Heckler & Koch ji uvedla na evropský trh v roce 2014 pod názvem VP9 (Volkspistole), avšak na světovém trhu se prodává jako SFP9 (Striker-Fired Pistol). Už tento název prozrazuje, že patří mezi typy s předepnutým mechanismem a užívá střelivo kalibru 9×19 mm. Pistole se vyznačuje polymerovým rámem a montážní lištou standardu Picatinny. Do zásobníku se vejde 15 nebo 20 nábojů. Původně byla tato zbraň vyvinuta pro policii v Bavorsku, ovšem brzy získala úspěchy i u dalších policejních sil v Německu a posléze také za hranicemi. Zavedlo ji několik policejních sborů v USA a jako svou standardní poboční zbraň si ji vybrala armáda Turecka, takže tamní zbrojovka Sarsilmaz Arms zahájila licenční produkci pistolí pod označením SAR9. Nejnovějším uživatelem se pak stalo Japonsko, kde se výroba rozběhla v roce 2020.
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