Lidová ozbrojená policie:
Četnictvo na čínský způsob

Zpomalující ekonomika, nepokoje v Sin-ťiangu či Hongkongu a zejména epidemie koronaviru, to vše začíná vzbuzovat vážné obavy o vnitřní stabilitu Čínské lidové republiky. Na scénu tudíž přichází specifická polovojenská složka, jež na Západě není příliš známá, ačkoliv se řadí mezi úhelné kameny čínského bezpečnostního systému.

Na čínských vojenských přehlídkách nefigurují jen pozemní, letecké, námořní a raketové síly, ale také další složka, která podléhá Ústřední vojenské komisi. Technicky tedy jde o vojenskou sílu, ale její poslání se nachází v oboru vnitřní bezpečnosti, a tudíž lze konstatovat, že se jedná o čínský protějšek četnických sborů v západních zemích. Jmenuje se Lidová ozbrojená policie (LOP, plný čínský název Renmin wuzhuang jingcha budui, zkráceně též Wujing), v angličtině se označuje jako People’s Armed Police (PAP) a její poněkud neobvyklý název je úzce spojen s vývojem vnitřní bezpečnosti v Čínské lidové republice.

Proměny zařazení a označení
Již v létě 1949, tedy ještě před oficiálním vyhlášením Čínské lidové republiky, bylo vytvořeno ministerstvo veřejné bezpečnosti. Do jeho personálu byly začleněny zejména místní ozbrojené síly, jež spolupracovaly s Maovými komunisty, a dále některé bezpečnostní jednotky, které se dosud staraly o pořádek v týlu Lidové osvobozenecké armády. Od počátku existoval plán, aby vedle běžné pořádkové policie existovala i nějaká další organizace pro vnitřní bezpečnost, jež se postará mj. o ochranu státních a stranických představitelů. Síly veřejné bezpečnosti, jak byl nový sbor nazván, proto nejdříve fungovaly v resortu veřejné bezpečnosti, ale již roku 1950 se přičlenily k armádě. V následujících dekádách se tyto síly opakovaně „stěhovaly“ mezi těmito dvěma resorty, což většinou souviselo též s mocenskými boji v Číně, a několikrát se změnilo i jejich označení. V roce 1959 se poprvé objevil termín Lidová ozbrojená policie, jenž se užíval do roku 1963. Podruhé se začal užívat v roce 1982 a zůstává v platnosti dodnes. Ono nezvyklé slovo „ozbrojená“ odkazuje na skutečnost, že příslušníci LOP jsou vždy vyzbrojeni zhruba na úrovni lehké pěchoty. Naopak u běžné pořádkové policie (čínsky Jingcha), jež patří do resortu veřejné bezpečnosti, se dlouho udržoval model známý z Velké Británie, takže řadoví policisté obvykle nenosili palnou zbraň, nýbrž jen obušek. Dokonce ještě dnes mívají mnozí příslušníci pořádkové či dopravní policie v Číně jen obušky a pepřové spreje, ačkoliv přibývá také pistolí QSZ-92 ráže 9x19 mm či revolverů NRP-9 ráže 9x20 mm. Revolvery sice zřejmě působí jako anachronismus, čínské vedení ovšem soudí, že pro muže a ženy, kteří nejsou na střelné zbraně zvyklí, představuje jednoduchý revolver dobrou volbu. Naopak příslušníci LOP mívají osobní výzbroj shodnou s příslušníky armády, tzn. zpravidla útočné pušky QBZ-95 ráže 5,8x42 mm a pistole QSZ-92 ráže 5,8x21 mm. Běžně se u nich objevují též 9mm tiché samopaly QCW-05 a opakovací odstřelovačské pušky NSG-1 (neboli CS/LR4) kalibru 7,62x51 mm a již několik let mají k dispozici také dočasně oslepující laserové pušky.

Rozsáhlá reforma v roce 2018
Čínská LOP tedy z hlediska výzbroje odpovídá lehké pěchotě a používá vojenskou organizaci, ačkoliv její úkoly mají hlavně policejní charakter, resp. spadají do sektoru vnitřní bezpečnosti. Zjednodušeně se dá konstatovat, že LOP má plnit takové úkoly a řešit takové situace, na které nemá „normální“ pořádková policie výbavu a výcvik. Jedná se zejména o terorismus, rozsáhlé nepokoje či jiné masové násilné incidenty. Kromě toho se LOP stará o střežení budov, v nichž sídlí čínské státní či stranické orgány a zahraniční vyslanectví. LOP má navíc asistovat řadové policii při velkých operacích proti organizované kriminalitě a poskytovat též podporu armádě, zvláště ve válečné situaci, kdy má střežit pořádek a bezpečnost týlu. Neoficiálně se také ví, že LOP by měla zasahovat v případě vojenských vzpour a že se rovněž podílí na ostraze trestních a pracovních táborů. Do roku 2018 spadaly do LOP specializované útvary, jež hlídaly hranice země, dopravní stavby, vodní elektrárny, lesy a zlaté doly, a součástí struktury byly také elitní hasičské sbory. V roce 2018 se ale odehrála reforma, při níž se všechny specializované útvary přesunuly do jiných resortů, avšak do struktury LOP byla začleněna čínská Pobřežní stráž. Do oné reformy čítala LOP snad až 1,5 milionu příslušníků, kdežto od roku 2019 zahrnuje zhruba 660 000 mužů. LOP je technicky vzato součástí ozbrojených sil (proto se účastní i vojenských přehlídek), ale funguje nezávisle na Lidové osvobozenecké armádě. Velení vykonává výlučně Ústřední vojenská komise a Ústřední výbor Komunistické strany Číny. Do roku 2018 měla na rozhodování vliv rovněž civilní Státní ráda (de facto vláda), ovšem reforma civilním činitelům možnost rozhodovat o LOP fakticky odebrala. V minulosti navíc opakovaně nastaly i případy, kdy jednotky LOP vyslali do akce místní (resp. provinciální či městští) funkcionáři, aniž by se ptali na názor Pekingu, což samozřejmě vzbudilo pochybnosti o loajalitě. V současnosti již ale mohou o nasazení LOP rozhodovat jen centrální orgány.

Teritoriální a jiné prvky LOP
Organizace LOP však i nadále funguje převážně na teritoriální bázi, protože většina personálu spadá do územně organizovaných jednotek, které odpovídají administrativnímu členění země. Čína dnes obsahuje 34 provincií, resp. přesněji 23 provincií v užším smyslu, pět autonomních regionů, čtyři samostatně spravovaná města a dvě oblasti se zvláštním statusem (tzn. Macao a Hongkong). S výjimkou posledních dvou existují v každé provincii teritoriální jednotky LOP, jejichž počet tedy činí 32. V čínštině se označují slovem „Zongdui“, což se dá přeložit zhruba jako sbor, avšak velikostně a organizačně se fakticky jedná o divize (stav od 15 000 do 30 000 osob). Jejich příslušníci plní „rutinní“ úkoly, ale kromě toho se v každé provincii nalézá jeden nebo několik tzv. mobilních odřadů, což jsou lépe vycvičené (ale nikoliv speciální) síly rychlé reakce. Patrně nemůže překvapovat, že nejvíce (hned sedm) těchto odřadů funguje v převážně muslimském regionu Sin-ťiang. Kromě těchto teritoriálních sil obsahuje LOP dva tzv. mobilní sbory, elitní útvary, jež mají zasáhnout v případě rozsáhlejšího ohrožení kdekoli v Číně. První mobilní sbor svou působností pokrývá severní a centrální území ČLR, kdežto ten druhý má na starosti jih a východ. Každý sbor čítá devět mobilních (tj. lehkých zásahových) a sedm dalších odřadů, a sice speciální, dopravní, ženijně-chemické a vrtulníkové. Do LOP spadají i nejméně tři velké útvary speciálního určení. První z nich dříve nosil krycí název Sněžný vlk (Xuelang), nyní se však nazývá Sněžný levhart (Xuebao). Působí v Pekingu, specializuje se na činnost ve městech a podílel se např. na bezpečnosti olympijských her v roce 2008. Druhý útvar jménem Sokol (Lieying) se zabývá zejména bojem proti terorismu a kriminalitě a v tomto ohledu patří v ČLR na špičku (a prý se těší velké přízni prezidenta Si Ťin-pchinga). Konečně třetí speciální útvar má krycí jméno Horský orel (Shanying) a specializuje se na horské operace v neklidném Sin-ťiangu, takže jeho muži se běžně pohybují i na koních.

Pestrý vozový park obrněnců
To je ale pochopitelně jen specifická kuriozita, protože jinak jednotky LOP provozují zejména moderní automobily včetně těch obrněných. Mezi často vídané typy náleží Huakai Sabertooth, který využívá osvědčený americký podvozek Ford F550. Při rychlém pohledu jej lze poměrně snadno zaměnit za známý kanadský vůz Terradyne Gurkha. Zvládá i operace v lehkém terénu, zatímco automobily Baiyun BY5040 Bao („Levhart“) s nízkým podvozkem slouží pro činnost ve městech. LOP používá i různé varianty automobilů řady DongFeng Mengshi, jak se nazývá upravená čínská kopie amerického HMMWV, která se vyrábí již v třetí generaci, takže dnešní podoby jako CSK181 už mají s původním vzorem společného velmi málo. Z dalších obrněnců v parku LOP lze uvést mj. typ T-Rex, který užívá podvozek Dodge Ram 5500, nebo rozměrný vůz FAW Jiefang CA5130, který působí spíše jako pancéřovaný autobus. Firma FAW dodává rovněž zásahové obrněnce, které útvar Sokol ukázal na přehlídce v roce 2017 a které se chlubí impozantní výzbrojí, protože v otáčivé věži nesou kulomet a dva vrhače nesmrtících granátů a na střeše mají baterie dýmových granátometů. V jednotkách LOP slouží také vozidla WJ-03B, jak se jmenuje policejní varianta šestikolového transportéru WZ-551 čili ZSL-92. Vrtulníkové odřady užívají zejména stroje Harbin Z-8 a Z-9. U výbavy LOP se dají jako zajímavost uvést i barevné změny. Většina vozidel zásahových útvarů nosí matnou černou, avšak na řadě typů se dříve užíval i bílý či bílo-zelený nátěr a dnes se stále častěji objevuje též zvláštní vzhled, který kombinuje tmavě zelenou jako základ a menší „pixelová“ pole hnědé, černé a šedé. Příslušníci městských zásahových jednotek LOP obvykle nosívají černé uniformy, ale jinak jsou u útvarů LOP vidět různobarevné kamufláže podle prostředí působení. Toto prostředí se nemusí omezit jen na území samotné ČLR, neboť příslušníci LOP se zapojují i do zahraničních operací, např. na severu Afghánistánu. Aktuální události v Číně však naznačují, že je tato složka zřejmě plně vytížena zvládáním domácích bezpečnostních hrozeb.
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Speciální policejní jednotky
Do struktury Lidové ozbrojené policie náleží i tzv. speciální policejní jednotky (Special Police Units), čínsky Tezhong jingcha dadui, zkráceně běžně Tejing. Právě poslední zmíněná podoba označení se standardně objevuje na jejich uniformách a vozidlech, většinou jako bílé znaky na černém podkladu. Většinou je doprovází i nápis POLICE a často i zkratka SWAT, jež pochází z USA a znamená „Special Weapons and Tactics“. První takováto jednotka vznikla v Pekingu již roku 1982 jako odpověď na nárůst terorismu (zvláště únosů) a její jádro vytvořili speciálně cvičení příslušníci armády. Nejdříve nosila jméno „Speciální policejní skupina proti únosům“, ačkoli byla součástí armády, ovšem v roce 1983 byla přesunuta do LOP. Její zadání se posléze rozšířilo mj. na potlačování nepokojů a začaly se formovat i další takové útvary, takže nyní již fungují ve všech provinciích a velkých městech. Určité nedorozumění však může působit fakt, že své zvláštní zásahové jednotky zformovala rovněž „normální“ čínská policie, která podléhá ministerstvu veřejné bezpečnosti, a některé z nich také nosí název SWAT. Zajisté nejznámější z nich je tzv. jednotka Modrý meč (Lan Jian), útvar SWAT policie v Pekingu, který se podílel mj. na bezpečnosti tamních olympijských her v roce 2008.
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