Howa Typ 89:
Puška pro obranu Japonska

Japonský zbrojní průmysl produkuje pro domácí ozbrojené síly široké spektrum zbraní, které spojují zahraniční inspiraci i originální konstrukční prvky. Jako příklad lze zmínit útočnou pušku Typ 89, která reprezentuje standardní dlouhou zbraň japonských vojáků a osvědčila se již také v zahraničních operacích.

Japonské sebeobranné síly (Japan Self-Defense Forces, JSDF), jak se dosud oficiálně nazývají ozbrojené síly východoasijské monarchie, sice od počátku nakupovaly americké zbraně, avšak využívaly i rychle se rozvíjející domácí ekonomiku. Mnohé japonské firmy se tak opět pustily do vývoje a produkce vojenské techniky, takže JSDF v současnosti používají nejčastěji zbraně domácí výroby, byť ne vždycky zcela originální japonské konstrukce, jak dokazuje mj. útočná puška Typ 89, základní typ zbraně japonských pěšáků.

Zrod levnější alternativy M16
Po vzniku JSDF užívali jejich příslušníci převážně americké pušky M1 Garand, ale roku 1964 byla zavedena do služby automatická puška Typ 64 ráže 7,62×51 mm NATO, kterou vyráběla japonská firma Howa. Přestože byla technicky kompatibilní se západním standardem, Japonci používali střelivo se slabší prachovou náplní, aby zpětný ráz zvládli také jejich vojáci menších postav. Puška tak zůstala ve službě zhruba dvě a půl dekády, ačkoli většina vyspělých zemí již přešla na střelivo menší ráže, zejména na americké náboje ráže 5,56×45 mm. Japonská značka Howa již ostatně získala také licenci na 5,56mm americkou pušku Armalite AR-180, což byla civilní verze vojenské pušky AR-18. Autorem původního designu nebyl nikdo jiný než známý Eugene Stoner, jenž navrhl také legendární zbraň AR-15 neboli M16. Zájem o „šestnáctku“ se objevil i ze strany řady států třetího světa, pro které ale byla příliš složitá a drahá, takže Stoner navrhl jednodušší „exportní“ pušku AR-16 ráže 7,62 mm. Pak sice firmu Armalite opustil, ale jeho konstrukce tam byla rozvíjena dál a jeho nástupce Arthur Miller zkonstruoval AR-18, jak se označovala zmenšená varianta na munici 5,56 mm. Nikdy se sice nestala standardní puškou žádné armády, avšak řada zemí ji v menších počtech koupila pro policejní a další jednotky. Za dlouhodobě nejdůležitější úspěch lze ale označit fakt, že posloužila jako základ pro konstrukci nové útočné pušky, kterou navrhli odborníci z úřadu JDA (Japanese Defense Agency; takto se do roku 2007 nazývalo ministerstvo obrany) a společnosti Howa Machinery Company. Zbraň, jež začala nahrazovat Typ 64, dostala označení Typ 89, což udává rok oficiálního zavedení do výzbroje, byť sériová výroba se rozběhla až v roce 1990.

Shody a rozdíly oproti AR-18
Z hlediska funkčního mechanismu je Typ 89 prakticky „klon“ koncepce AR-18, a tak používá pohon plyny odebranými z hlavně. Jejich energie se prostřednictvím pístu s krátkým pohybem přenáší na otočný závěr, který se zamyká sedmi ozuby. Na místě osmého se nalézá vytahovač, takže je konstrukce závěru z velké části shodná s M16, avšak uvolňovač závěru je pojatý jinak a liší se také umístění pružin. Ty se nalézají prostě přímo v pouzdru závěru, kdežto M16 je má vestavěné v pažbě. Celkově lze říci, že řešení AR-18, resp. Typu 89 je oproti M16 jednodušší, robustnější a méně náročné na výrobu, protože sází především na procesy lisování a svařování (kdežto v M16 se více uplatňuje přesnější obrábění). To se stalo terčem kritiky, jelikož AR-18 působila proti své známější „příbuzné“ poněkud zastarale, ale praxe ukázala, že je srovnatelně přesná a nabízí snadnější údržbu a větší spolehlivost. Volič režimů palby zbraně AR-18 má tři polohy, a to zajištěno, jednotlivé rány a neomezené dávky (u komerční modifikace AR-180 se samozřejmě nevyskytuje poslední možnost), což se opakuje též u Typu 89, který však přidává speciální přepínač za spouští, jehož aktivace redukuje dávky na tři rány. Od amerického vzoru se hodně odlišuje z hlediska materiálů, protože AR-18 používá převážně ocel, zatímco Typ 89 se v tomto podobá spíše M16, neboť obsahuje řadu hliníkových a plastových prvků. Díky nim je lehčí a levnější, takže výrobní cena je oproti starší pušce Typ 64 méně než poloviční, ačkoli puška Typ 89 je sama o sobě (podobně jako další japonské zbraně) pořád hodně drahá. Vyrábí se pro ni zásobníky na 20 či 30 nábojů, popř. lze použít standardní zásobníky pro M16, ovšem při jejich užívání nezůstane závěr po vypálení poslední rány otevřený, byť japonské zásobníky na druhou stranu čelí kritice kvůli netěsnosti vůči nečistotám.

Příslušenství a čerstvé úpravy
Neobvyklou součástí zbraně je integrovaná dvojnožka, jež se vyskytovala již u Typu 64, jenže tam se nedala snadno odmontovat, což design Typu 89 naopak dovoluje. Pro pušku se vyrábí i nožový bajonet, který se dá použít rovněž pro stříhání ostnatého drátu a otevírání lahví, ovšem jeho držák na pušce dovoluje též připojení standardního amerického bajonetu M9. Volitelným prvkem výbavy je úsťový puškový granát Typ 06 s protitankovou kumulativní hlavicí, dodává se však i adaptér, díky němuž lze pod hlaveň připojit americký granátomet M203 ráže 40 mm. Standardní verze pušky Typ 89 má pevnou pažbu, zatímco modifikace Typ 89-F má sklopnou ramenní opěrku a je určena pro výsadkáře, osádky vozidel, obsluhy zbraní apod., vyskytuje se ovšem spíše vzácně, nepoměrně méně než třeba americká karabina M4. V posledních letech je ale přece jen vidět častěji, a to zejména díky nasazení japonských vojáků v zahraničí, neboť se vyskytuje mj. v rukou námořníků, kteří se podílejí na hlídkování proti pirátům. Základní verze zbraně již má za sebou též zkušenosti z dalších zahraničních operací JSDF, zejména mírových misí v Iráku, Východním Timoru nebo Jižním Súdánu. Ty potvrdily spolehlivost pušky a staly se též zdrojem podnětů pro některá vylepšení. Objevují se tak exempláře s přepínačem režimů palby na levé straně (tzn. pro leváky), na pušky se začaly montovat kolimátorové zaměřovače, montážní lišty a přídavné rukojeti pod předpažbí a vyrábí se nový závěsný řemen s uchycením ve třech bodech. Několik let se v JSDF zvažuje zavedení nové pušky a provedly se srovnávací testy Typu 89 a zahraničních zbraní, ale zatím se zdá, že japonská verze málo známé americké zbraně zůstane ve službě obránců císařství ještě dlouho.
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Parametry pušky Typ 89
Ráže střeliva: 5,56×45 mm
Kapacita: 20 nebo 30 nábojů
Celková délka: 916 mm
Délka hlavně: 420 mm
Prázdná hmotnost: 3,5 kg
Max. kadence: 750 ran/min.
Úsťová rychlost: 920 m/s
Efektivní dostřel: 500 m

Verze pro „vojáka budoucnosti“
Modifikovaná puška Typ 89 představuje též hlavní zbraň projektu ACIES (Advanced Combat Infantry Equipment System), jak se v JSDF označuje souprava výzbroje a výbavy pro „vojáka budoucnosti“. První modifikace pro tento program byla značně zkrácená (celková délka okolo 800 mm) a získala mj. čtyři montážní lišty systému Picatinny, moderní teleskopickou pažbu či kratší hlaveň. Pozdější varianta má délku kolem 940 mm, jistě nejnápadnějším prvkem však je masivní senzorový blok na horní straně pouzdra závěru, v němž se ukrývá optický zaměřovač, laserový dálkoměr a systém pro přenos dat kabelem, jenž je připojen k předpažbí. Na přilbě se nachází brýle s displejem, který může tato data zobrazovat, a tak může střelec přesně mířit bez přiložení zbraně k líci, což dovoluje např. palbu za roh, přes překážky apod., jak je u takových souprav v současnosti koneckonců již obvyklé. Je však třeba zdůraznit, že tento koncept zatím čeká na praktické prověření v reálných bojových podmínkách, a ačkoli vypadá slibně, existuje vůči němu mezi „obyčejnými“ vojáky také určitá skepse.
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