Exotické automaty:
Útočné pušky z Asie a Latinské Ameriky

Ačkoli nejznámější vzory útočných pušek pocházejí z USA, Ruska či západní Evropy, na trhu se vyskytuje i neuvěřitelně pestrá škála typů ze států, které lze charakterizovat jako exotické. Mezi hlavní producenty se nikoliv překvapivě řadí Čína, ovšem za zmínku stojí také další konstrukce z Asie či Latinské Ameriky.

V posledních letech můžeme sledovat prudký rozmach zbrojního průmyslu v řadě zemí, jež se snaží získat vlastní produkční kapacity, popř. i uspět na mezinárodním trhu. Jejich snahy často začínají u relativně nenáročného oboru ručních palných zbraní, a proto přibývá zemí, v jejichž armádě už nereprezentuje standard některý rozšířený typ jako AKM, M16 či H&K G3, jelikož tam byl zaveden domácí vzor útočné pušky. Někdy jde o deriváty oněch známých designů, ale v některých případech jsou to skutečně originální konstrukce. Nabízíme vám krátký pohled na několik zajímavých pušek ze sedmi významných států.

Cesta Číňanů k nové pušce
Čínská lidová republika patří do dlouhého seznamu států, které zahájily licenční výrobu pušek principu Kalašnikov. Kopie slavného automatu dostala v Číně jméno Typ 56 a byla standardní zbraní tamní armády až do počátku 80. let, kdy ji začala nahrazovat puška Typ 81. Přestože se pořád vyznačovala mechanismem odvozeným z principu Kalašnikov a užívala střelivo kalibru 7,62×39 mm, jednalo se o značně odlišnou zbraň. Dočkala se i mnoha exportních úspěchů, ale čínská armáda brzy projevila zájem o pušku na munici střední balistické výkonnosti. Na konci 80. let tedy vznikla verze Typ 87 užívající zcela nový náboj 5,8×42 mm, jednalo se ovšem jen o platformu pro vývoj zbraně další generace. Prototyp zahájil zkoušky v roce 1992 a o tři roky později byl tento výrobek značky NORINCO zařazen do služby jako QBZ-95. Puška spadá do kategorie „bullpup“, takže má zásobník až za spouští, což jí spolu s rozsáhlým využitím plastů propůjčuje velmi futuristický vzhled. Mechanismus s krátkým pohybem pístu je údajně trochu inspirován čs. zbraní vz. 58. Zásobník pojme 30 nábojů kalibru 5,8 mm, běžně jsou používány také úsťové granáty či podvěsný granátomet QLG-91B.

Zpátky ke konvenční zbrani
Kromě základní podoby vznikla i zkrácená karabina QBZ-95B a lehký kulomet QBB-95 a pro vývoz byly vyvinuty zbraně QBZ-97, QBZ-97B a QBB-97 ráže 5,56×45 mm. Mezi zákazníky patří mj. Kambodža, Laos, Myanmar, Pákistán nebo Rwanda. Začaly se dodávat i varianty pro civilní uživatele. První zkušenosti s QBZ-95 však byly poněkud rozporné, protože puška měla ergonomické chyby a výkony 5,8mm munice DBP-87 neodpovídaly očekáváním, a proto byla koncem první dekády 21. století vyvinuta inovovaná verze nazvaná QBZ-95-1. Obdržela delší hlaveň, má přepracovanou ergonomii a užívá výkonnější náboj DBP-10. Analogické změny se uplatnily u karabiny QBZ-95B-1 a kulometu QBB-95-1, jenže podle různých zpráv lze soudit, že čínská armáda není s futuristickou koncepcí celkově plně spokojena. Od roku 2003 je proto zaváděna zbraň QBZ-03, která sice užívá 5,8mm střelivo, je však vyřešena velmi konvenčně a v podstatě představuje evoluci Typu 81. V posledních letech pak firma NORINCO představila několik exportních pušek s modulární, avšak celkově konvenční koncepcí, a tudíž se čeká, že i čínská armáda v dohledné době zavede podobnou zbraň.
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T65 a T91: Tchajwanské deriváty AR-18
Čínská republika, jak se oficiálně nazývá fakticky samostatný stát na ostrově Tchaj-wan, měla nejprve ve výbavě různé staré opakovací a samonabíjecí pušky, ale od konce 60. let pracovala na zcela nové automatické zbrani kalibru 5,56×45 mm. Výsledek byl zařazen do služby v roce 1976 pod názvem T65 a na pohled vypadal jako derivát pušky M16, resp. AR-15. Ačkoli si od ní opravdu vypůjčila mnohá ergonomická řešení a užívala i stejné střelivo, z hlediska principu byla T65 odvozena z konstrukce AR-18, takže obdržela její mechanismus s krátkým pohybem pístu. První série neměly velkou nosnou rukojeť, avšak u pozdějších se tento prvek již objevil. Jednoduchá a spolehlivá T65 uspěla také komerčně, jelikož ji zakoupilo mnoho států Latinské Ameriky. Dodávala se i zkrácená karabina a průběžně se pracovalo na modernizaci pušky, což na konci 90. let vedlo ke vzniku typu T86, ale ten se vyráběl jen krátce, jelikož v roce 2003 jej nahradila zbraň T91. Základní funkční mechanismus pořád čerpá z AR-18, jelikož tchajwanští konstruktéři říkají, že tento koncept nabízí vyšší spolehlivost než systém s přímým působením plynů, který má AR-15. Jinak ovšem puška T91 představuje vysoce moderní zbraň s možností připojit montážní lišty Picatinny a její kvality dokazují také úspěchy na světovém trhu, jelikož Bosna a Hercegovina, Indonésie, Jordánsko, Kuvajt a Spojené arabské emiráty získaly celkem 83 000 kusů T86 a T91. Konstruktéři na ostrově ovšem pokračují ve vývoji a od konce minulé dekády představili několik prototypů nových pušek, z nichž dosud poslední má jméno XT107. Tchajwanská armáda požaduje modulární zbraň, jež kromě ráže 5,56 mm umožní používat též těžkou munici 7,62×51 mm a nové střelivo 6,8 mm SPC.

Howa Typ 89: Puška pro císařovu armádu
Japonské sebeobranné síly nejdřív užívaly pušky M1 Garand a od roku 1964 samočinné pušky Typ 64 ráže 7,62 mm, které jim zůstaly až do konce studené války, přestože většina vyspělých zemí už přešla na munici menších kalibrů. Japonsko se přidalo až v roce 1989, kdy zavedlo do služby pušku Typ 89 od firmy Howa. Jedná se o odvozeninu americké zbraně AR-18, která se sice sama o sobě nikdy nestala standardní zbraní v žádné armádě, avšak dostala se do arzenálů různých policejních sil a inspirovala rovněž četné zahraniční konstrukce. Společnost Howa již dříve získala licenci na civilní modifikaci AR-180 a na tomto základě následně vyvinula zbraň Typ 89. Ta proto využívá systém s krátkým pohybem pístu, jehož prostřednictvím je zamykán otočný závěr se sedmi ozuby. Kromě toho však japonská puška převzala i některé rysy z M16, oproti níž je ovšem jednodušší a méně náročná na výrobu, jelikož spoléhá spíš na lisování než na přesné obrábění kovových součástí. Podobně jako u M16 je ovšem řada součástí zhotovena z hliníku a plastu, kdežto původní AR-18 byla stále převážně ocelová. Pro Typ 89 se dodávají zásobníky na 20 či 30 ran, ačkoli lze použít i zásobníky z M16. Neobvyklým prvkem pušky je integrovaná, ačkoli odpojitelná dvojnožka pod hlavní. Ke zbrani lze připojit úsťové granáty či podvěsný granátomet. V menších počtech se dodávala zkrácená verze Typ 89-F, která se často objevuje v rukou japonských námořníků na misích proti pirátům. Puška Typ 89 také prodělala dílčí modernizace, přibyly montážní lišty, objevila se úprava pro leváky a varianta pro projekt „vojáka budoucnosti“ ACIES (Advanced Combat Infantry Equipment System), takže všechno nasvědčuje tomu, že Typ 89 rozhodně nemíří do výslužby.

INSAS: Kontroverzní indický program
V indické armádě se dlouho užívala puška L1A1, tedy britská varianta zbraně FN FAL, ale od poloviny 80. let probíhal program INSAS (Indian Small Arms System), ze kterého měla vzejít nová útočná puška ráže 5,56×45 mm a s ní příbuzný lehký kulomet. Obdobně jako mnohé jiné indické zbrojní programy se ale i tento značně protahoval. Útočná puška INSAS měla vstoupit do služby v roce 1990, jenže reálně se tak stalo až o osm let později, takže jako dočasné řešení se musely v 90. letech pořídit zbraně AKM. Ostatně i sama puška INSAS užívá mechanismus, který v podstatě odpovídá principu Kalašnikov, ale celkově se jedná o eklektickou směs prvků z mnoha designů. Ergonomie se tedy poněkud podobá typu FN FAL, aby se vojákům usnadnil přechod na novou pušku, a kromě toho lze v konstrukci INSAS rozpoznat i inspiraci zbraněmi H&K G3, IMI Galil či Steyr AUG. Puška se posléze stala standardní výzbrojí indické armády, policie i polovojenských sil, také se vyvážela např. do Bhútánu, Nepálu nebo Ománu, jenže ze strany uživatelů doma i v zahraničí se nedočkala příliš nadšených pochval. Byly hlášeny četné poruchy se spolehlivostí, časté zasekávání, praskání zásobníků, vystřikování oleje apod., takže roku 2014 se na zbraň INSAS zaměřilo parlamentní vyšetřování. Ministerstvo obrany nejdříve tvrdilo, že žádné problémy neexistují, poté pro změnu opakovalo, že problémy už vyřešilo, ale nakonec bylo nuceno přiznat, že ve skutečnosti už hledá náhradní řešení. V roce 2016 tak bylo zahájeno výběrové řízení na zbraň kalibru 7,62×51 mm, která by doplnila či nahradila INSAS, ale čerstvé zprávy říkají, že Indie už se dohodla s Ruskem na licenční produkci pušky AK-203 ráže 7,62×39 mm coby své perspektivní standardní zbraně.

MPT-76: Nová výzbroj turecké armády
V armádách řady států lze pozorovat snahy užívat nové ráže střeliva, popř. též tendence vracet se ke kalibru 7,62 mm. Ukazuje to mj. Turecko, kde se od konce minulé dekády vyvíjela nová zbraň coby náhrada za stárnoucí H&K G3. Projekt MPT (Millî Piyade Tüfeği, Národní útočná puška) uskutečňovala zbrojovka MKEK, která v roce 2008 představila prototyp ráže 5,56 mm, ale testy ukázaly nedostatečný dostřel a malý zastavovací efekt, a proto bylo nařízeno vytvořit verzi ráže 7,62×51 mm. První série zbraní pod jménem MPT-76 byla dodána v roce 2014 a od tureckých vojáků se dočkala velkých pochval, a tak se o rok později rozběhla sériová výroba a nyní je již MPT-76 standardní puškou druhé nejpočetnější armády NATO. Existuje i zkrácená karabina a verze s prodlouženou hlavní pro přesnou palbu, zatímco pro zvláštní síly se dodává provedení MPT-55 v původním kalibru 5,56 mm. Pokud jde o funkční mechanismus, MPT-76 se nejvíc inspirovala německou puškou HK417, byť využívá rovněž některé prvky M16. např. v řešení závěru či jeho pouzdra. Zásobník pojme 20 nábojů a puška má pochopitelně montážní lišty pro příslušenství včetně dvojnožky a 40mm granátometu. Turecká armáda kladla náročné požadavky na spolehlivost a odolnost nové pušky, jež by měla být schopna dokonale fungovat i v extrémně vysokých a nízkých teplotách, v prostředí hor, pouští atd., což pochopitelně těsně souvisí s předpokládaným nasazením tureckých vojsk. Kromě toho byla MPT-76 exportována do Ázerbájdžánu a Somálska a užívají ji též ozbrojené síly neuznané „Severokyperské turecké republiky“. Mezi zájemce se řadí Pákistán a lze očekávat, že Turecko jako zbrojní mocnost na vzestupu bude velmi intenzivně usilovat o další odběratele.

FX-05: Zbraň proti mexické narkomafii
Nejrozšířenější služební zbraní vojenských i policejních sil v Mexiku je dosud německá puška H&K G3. Ve výzbroji některých speciálních jednotek, které se účastní kruté války proti tamní narkomafii, se ovšem vyskytuje pozoruhodně široké spektrum jiných zbraní, mezi které náleží např. česká puška CZ 805 BREN a málo známá zbraň domácí výroby FX-05 Xiuhcoatl. Jedná se o výsledek snahy nahradit G3, která se v Mexiku vyrábí licenčně, samozřejmě však již patří mezi zastaralé vzory. Státní firma DGIM (Dirección General de Industria Militar) proto někdy na přelomu století zahájila projekt vývoje domácí útočné pušky, která se evidentně inspirovala německou zbraní H&K G36. Podobnost byla natolik silná, že německá firma obvinila Mexiko z ilegálního kopírování. Spor byl následně urovnán, protože se údajně ukázalo, že nová puška, která se oficiálně představila v roce 2006 pod názvem FX-05 Xiuhcoatl („Ohnivý had“), nemá žádné patentované řešení G36, ale podrobnosti nové konstrukce i detaily ujednání s německou společností pořád zůstávají tajné. Rozhodně se ovšem nedá popřít, že přinejmenším vzhledově se mexická puška té německé podobá opravdu nápadně. FX-05 užívá střelivo ráže 5,56 mm ze zásobníků na 30 ran a dodává se v pěti variantách, jež kromě obvyklé útočné pušky a karabiny zahrnují i ultra-krátkou karabinu pro skryté nošení a dvě provedení s delší hlavní, a sice pušku pro přesnou palbu a lehký kulomet. Mexická vláda se puškou FX-05 velice pyšní a zdůrazňuje ryze domácí původ, resp. stoprocentní produkci v Mexiku, ačkoli zjevně zaostává za splněním slibu, že do roku 2018 by měly nové FX-05 v armádě kompletně vystřídat zbraně G3, jelikož i dnes bývá starší puška německého původu vidět častěji.

IMBEL IA2: Puška pro amazonský prales
Brazilská armáda dlouho užívala pušky FN FAL ráže 7,62 mm, které se v Brazílii též licenčně vyráběly. V polovině 80. let však firma IMBEL (Indústria de Material Bélico do Brasil) přešla na přepracované pušky série MD ráže 5,56 mm, jež tedy vypadají jako kratší obměna FN FAL se zásobníkem z M16. Pořád jde standardní výzbroj brazilské armády, ale od 90. let existovala snaha je vystřídat modernější konstrukcí. V roce 1997 vznikla puška MD97, která ovšem stále nevyhověla požadavkům, a tudíž zbrojovka IMBEL zahájila projekt zcela nové zbraně, jež má označení IA2 a byla zavedena do služby v roce 2012. Existují provedení v rážích 7,62×51 mm i 5,56×45 mm a je dosti nezvyklé, že v závislosti na kalibru se liší též funkční princip, protože pušky ráže 7,62 mm mají mechanismus s výkyvnou závorou (jako FN FAL), zatímco 5,56mm verze používají naprosto nový systém, jenž se vzdáleně podobá některým americkým puškám, protože obsahuje otáčivý závěr se sedmi ozuby. IA2 ráže 5,56 mm se dodává se třemi délkami hlavně, kdežto 7,62mm verze zahrnují útočnou pušku a zbraň pro přesnou palbu. Do pušek lze zasouvat standardní zásobníky z M16, resp. FN FAL. První testy IA2 realizovaly síly námořní pěchoty, které operují převážně v amazonské džungli. Puška vykázala velkou spolehlivost i ve vlhkém prostředí plném různých nečistot, takže v následujícím roce bylo rozhodnuto o sériové produkci. Přednostními uživateli IA2 jsou samozřejmě speciální vojenské útvary, kromě nichž tyto pušky směřují též k některým elitním policejním a bezpečnostním silám, avšak armáda už schválila IA2 jako svou standardní dlouhou služební zbraň, a tudíž je zřejmě jen otázkou času, než nahradí všechny předchozí modely útočných pušek.

Publikace: Přežít – Guns & Survival Speciál 7/2019: Útočné pušky

