Nové japonské zbraně:
Puška a pistole pro císařovy vojáky

Japonské sebeobranné síly (JSDF) prodělávají proces modernizace a přezbrojení, díky němuž mají získat schopnost efektivněji reagovat na hrozby v dnešním světě. Kromě nových bojových vozidel a válečných lodí by měla nastoupit nová generace ručních zbraní jednotlivce, mezi něž patří útočná puška Typ 20 a nová služební pistole.

Ačkoli pozemní armáda císařství dosud oficiálně nese jméno „Japonské pozemní sebeobranné síly“ (JGSDF), stále více indicií naznačuje, že se postupně mění v regulérní ozbrojené síly pro obhajobu a prosazování národních zájmů země, a to i v zahraničí. Vypovídají o tom také nové typy techniky ve službě, např. osmikolové bojové vozidlo Typ 16 se 105mm dělem, evidentně určené pro expediční operace. Zásadní změnou má však projít i výzbroj pěšáků, protože jejich stávající arzenál již nevyhovuje soudobým požadavkům.

Hledání náhrady za Typ 89
Standardní dlouhou služební zbraň japonských vojáků představuje útočná puška Howa Typ 89 ráže 5,56x45 mm. Ta se zrodila jako licenční varianta americké zbraně Armalite AR-18, která vychází z pušky AR-16 kalibru 7,62x51 mm. Zkonstruoval ji proslulý Eugene Stoner, který se zapsal do dějin především jako autor zbraně AR-15 neboli M16. Ta se pro řadu států ve třetím světě jevila jako zbytečně složitá a drahá, takže Stoner zkonstruoval i jednodušší „šestnáctku“ na tehdy běžnou munici 7,62 mm NATO. Společnost Armalite pak sice opustil, ovšem firma i nadále využívala jeho patenty, a tak jeho nástupce Arthur Miller navrhl pušku AR-18. Dostala se do výzbroje mnoha policejních sborů, dobře se prodávala i civilní verze AR-180 a japonská firma Howa Machinery Company na její bázi vyvinula pušku Typ 89. Z hlediska mechanismu se shoduje s AR-18 a podobá se jí i rozsáhlým využitím lisovaných ocelových prvků (zatímco v AR-15 se uplatňuje spíše obrábění), ačkoli obsahuje také množství hliníkových a plastových součástí (v čemž se s AR-15 naopak shoduje). Kromě základní varianty s pevnou pažbou byla dodávána verze Typ 89-F se sklopnou opěrkou. Puška se osvědčila, ale nezadržitelně stárnula. Hodí se totiž jenom pro praváky a postrádá montážní lišty pro příslušenství. Menší část zbraní sice prodělala úpravy, v rámci nichž obdržela přepínač režimů palby na levé straně a montážní lišty, vznikla také obměna se senzorovým blokem pro japonský projekt „vojáka budoucnosti“, ale i tak byla zřejmá potřeba zavést zcela novou pušku.

Zahraniční i domácí pušky
Vedle toho vznikla též iniciativa s cílem vybrat novou služební pistoli, resp. nalézt náhradu za současnou zbraň P9, jak se jmenuje licenční kopie švýcarské zbraně SIG P220, kterou dodává společnost Minebea. Také u ní vadila zejména nemožnost snadné instalace příslušenství. Bylo tedy rozhodnuto uspořádat dvě výběrová řízení, byť se zdá, že v případě útočné pušky šlo spíš o snahu srovnat špičkové zahraniční vzory s domácím produktem, zatímco v případě pistolí se s domácím vývojem zřejmě nepočítalo. V první fázi se provedl průzkum trhu, na jehož bázi se vybralo několik typů pro praktické testy. V rozpočtu JGSDF pro fiskální roky 2017 a 2018 tak byly vyčleněny prostředky pro zakoupení vzorků pušek Heckler & Koch HK416 a FN Herstal SCAR-L a pistolí Heckler & Koch SFP9, Beretta APX a Glock 17. Společnost Howa mezitím rozběhla program vlastní útočné pušky. V průběhu roku 2019 se odehrály srovnávací zkoušky a 6. prosince se veřejnost dozvěděla jejich výsledek. Budoucí dlouhou služební zbraní JGSDF se stane útočná puška firmy Howa, kdežto krátkou zbraní bude pistole Heckler & Koch SFP9, resp. její licenční kopie. Dne 18. května 2020 proběhla veřejná prezentace, kde byly tyto nové zbraně oficiálně představeny, a to včetně příslušenství. Puška nese vojskové označení Typ 20, a přestože dosud chybějí podrobné údaje o její konstrukci a výkonech, ze snímků a filmových záběrů se již dá vyvozovat poměrně dost informací.

Typ 20 a jeho příslušenství
Howa Typ 20 je konvenčně pojatá útočná puška, která užívá náboje 5,56x45 mm a je opatřena teleskopickou pažbou se stavitelnou botkou, která se trochu podobá té na pušce FN SCAR. Na první pohled může puška zaujmout poněkud zvláštně konstruovaným předpažbím, jehož velké ventilační otvory budí dojem, že předpažbí je jaksi „děravé“. Přesné řešení mechanismu zatím známo není, ale podle provedení plynové trubice a ovládacích prvků se usuzuje, že zřejmě jde o mechanismus s krátkým pohybem pístu a otočným závorníkem. Puška je opatřena pojistkou a přepínačem režimů palby na obou stranách pouzdra závěru, což ji činí vhodnou pro praváky i leváky. Témuž požadavku odpovídá i možnost přemístit natahovací páku na levou stranu. Na horní straně pouzdra závěru a předpažbí se nalézá dlouhá montážní lišta Picatinny, zatímco na bocích a spodní části předpažbí jsou umístěny upínací prvky standardu M-LOK. Vedle toho si lze všimnut polymerového zásobníku standardu PMAG na 30 nábojů. Během prezentace se na liště Picatinny nacházela japonská optika DEON March-F 1-8x s přísvitem, zatímco ke spodní části předpažbí byla připojena přídavná rukojeť, v níž je skryta rozklápěcí dvojnožka. K pušce přísluší rovněž bajonet a italský podvěsný granátomet Beretta GLX160 ráže 40 mm. Z toho se dá patrně vyvodit, že Japonci na začátku vyhodnocovali také útočnou pušku Beretta ARX160, ke které tento prvek standardně náleží, a přestože se italská puška nedostala do užšího výběru, tento granátomet japonské vojáky evidentně oslovil.

Pistole německého původu
Soudobé zbraně Typ 89 bývají příležitostně osazeny americkými granátomety M203, které lze k japonským puškám připojit za pomoci zvláštního adaptéru, výrazně častěji se však používají úsťové puškové granáty Daikin Typ 06. Dosud však není známo, jaká část pušek Typ 20 bude běžně vybavena granátomety (a)nebo dalekohledy, popřípadě jiným příslušenstvím. Pokud jde o konkrétní parametry pušky Typ 20, vyskytly se pouze neoficiální údaje, že na délku měří asi 78 cm (což odpovídá tradičně menším rozměrům japonských střelných zbraní, jež jsou určeny pro vojáky menších postav) a nenabitá váží 3,5 kg. Cena jednoho exempláře údajně činí okolo 275 000 jenů neboli 2600 dolarů, ale není jasné, zda tato suma zahrnuje i nějaké příslušenství. Kromě pušky se představila také pistole Heckler & Koch SFP9 ráže 9x19 mm Parabellum, jež na trhu vystupuje také pod názvem VP9. Původně vznikla pro policii v Bavorsku a její výroba začala v roce 2014, ale posléze uspěla i u jiných policejních sborů (včetně amerických) a stala se standardní pistolí v armádě Turecka. Má zásobník na 15 nebo 20 ran, oboustranné ovládání a lištu Picatinny. Již letos mají JGSDF získat prvních 300 pistolí a má začít i sériová produkce pušek. První jednotkou s novými puškami a pistolemi se má stát obojživelná brigáda rychlého nasazení v prefektuře Nagasaki. O jejím významu hovoří především fakt, že zajišťuje ochranu menších japonských ostrovů, které si nárokuje i Čína.
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