Vietnamský arzenál: Muzeální kousky i moderní technika

Vietnamská lidová armáda disponuje skutečně mimořádně pestrou výzbrojí. Vedle moderních ruských, izraelských nebo českých zbraní slouží i technika, která se v jiných zemích zpravidla nachází spíše v muzeích. Vietnamci však prokazují také svou takřka příslovečnou šikovnost, a proto sami (s licencí či bez ní) vyrábějí kopie řady typů zahraničních zbraní a vytvořili rovněž některé vysoce zajímavé improvizace a kombinace.

Budování zbrojního průmyslu
Pestrost vietnamské výzbroje sahá až do poloviny 20. století a pochopitelně vychází z pohnuté a často kruté historie této země. Když po druhé světové válce propukl partyzánský odboj proti koloniální správě Francie, používali ozbrojenci hnutí Vietminh zbraně ukořistěné Francouzům i někdejším japonským okupantům, ale brzy dorazila podpora ze Sovětského svazu a posléze i komunistické Číny. Tyto dodávky však zahrnovaly nejen zbraně sovětské a čínské výroby, ale také německou techniku, neboť Moskva posílala do Vietnamu rovněž válečnou kořist. Nastala tedy bizarní situace, kdy armáda komunistického Severního Vietnamu používala mj. německé kanony Flak ráže 88 mm. Pilní Vietnamci se ale nehodlali spokojit jen se zahraniční podporou a pokoušeli se budovat základy vlastního zbrojního průmyslu. Brzy proto začali vyrábět hrubé kopie některých zahraničních vzorů, mj. samopalů systému Špagin a francouzských samopalů MAT 49. O výrobu se starala továrna Z1 ve městě Than Hoa, jež byla oficiálně založena roku 1957 a dosud si udržuje pozici nevýznamnější vietnamské zbrojovky, byť pod novým názvem Z111. Jejímu rozvoji pomáhali zejména sovětští odborníci, kteří si Vietnamců zpravidla velmi vážili. SSSR řadil Vietnam mezi nejvýznamnější mimoevropské spojence, což tím spíš platilo od konce 60. let, kdy se vyhrotila roztržka mezi Moskvou a Pekingem. Vietnam poté zůstal na sovětské straně, což u něj v podstatě znamenalo obnovení klasického pohledu na Čínu, jež pro Vietnam vždy představovala „dědičného nepřítele“.

Budování nových partnerství
Tato situace trvá dodnes, protože Vietnam nadále patří mezi hlavní spojence Ruské federace a hledí se značným podezřením na Čínu. Právě tato pozice následně přispěla k budování dalších spojenectví, a tudíž Vietnam postupně navázal velmi úzké vztahy s Indií, poté se státy západní Evropy a nakonec také s USA. Právě kvůli čínské hrozbě tak Vietnamci a Američané dokázali odsunout stranou hořkou minulost a preferovat pragmatické partnerství. Ve hře jsou tedy nyní i dodávky americké vojenské techniky, zatímco západní Evropa již embarga uvolnila, takže se Vietnam mohl zařadit mezi zákazníky některých evropských firem. Mezi ty se řadí také Česká zbrojovka, která do Vietnamu dodala samopaly Scorpion EVO 3 A1. Odehrály se též zkoušky pušek CZ 805 BREN, jenže větší počet poté dodán nebyl. Kromě toho Vietnam navázal velmi úzkou kooperaci s Izraelem a stal se jedním z hlavních klientů zbrojního průmyslu židovského státu. Izraelští inženýři se potom podíleli na velké expanzi továrny Z111, takže Vietnam mohl zahájit licenční výrobu izraelských zbraní, jež mají nahradit dosavadní sovětské vzory. Hlavní dlouhé služební zbraně Vietnamské lidové armády samozřejmě dlouho tvořily sovětské pušky systému Kalašnikov ráže 7,62×39 mm, tzn. AK-47 a AKM. Ty se posléze dočkaly také místní modernizace pod názvem AKM-1 neboli STLG. Tvary zbraně zůstávají víceméně shodné, ale místo dřevěných součástí se užívají plastové. Továrna Z111 zajišťuje jak modernizace starých zbraní AKM, tak i produkci zcela nových exemplářů.

Zavádění izraelských designů
Dalším krokem se stala komplexní modernizace „automatu“, jež byla představena v roce 2015 pod názvem STL-1A. V podstatě lze říci, že jde o vietnamský protějšek ruské zbraně AK-103, což znamená mj. nově řešenou rukojeť a předpažbí, sklopnou pažbu a odlišný tlumič záblesku na ústí hlavně. Později se objevila i úprava s teleskopickou pažbou a montážními lištami a zdá se, že se určitý počet pušek STL-1A dostal do výbavy vietnamských speciálních sil, ale úlohu budoucí primární dlouhé služební zbraně převzal jiný typ. Ten vzešel z už zmíněné kooperace Vietnamu s Izraelem, který před mnoha lety převzal princip Kalašnikov coby hlavní prvek své útočné pušky Galil. Její komplexně modernizovanou verzi Galil ACE stále prodává zbrojovka IWI (Israel Weapon Industries), jež údajně investovala asi 100 milionů dolarů do modernizace továrny Z111. Z mnoha provedení řady Galil ACE si Vietnam vybral verze ACE 31 a ACE 32 ráže 7,62×39 mm, které odpovídají zkrácené karabině a standardní dlouhé pušce. Posléze byly učiněny některé změny, a proto mají vietnamské obměny mj. starší podobu pistolové rukojeti, natahovací páku na pravé straně či klasické provedení voliče režimů palby. Díky tomu se dala rychleji rozjet sériová produkce a pochopitelně to ulehčuje i výcvik vojáků, jelikož ergonomie nových pušek se blíží starým „automatům“. Dlouhá puška dostala oficiální označení STV-380 a krátká karabina se jmenuje STV-215 (obě čísla uvádějí délku hlavně v milimetrech), ačkoliv se někdy používají též tovární názvy GK-3 a GK-1. Sériová výroba začala patrně v roce 2018, a proto se sovětské „automaty“ postupně vyřazují.

Kopie také americké karabiny
Zbrojovka Z111 představila také další dvě pušky nazvané STV-410 a STV-416, jež kombinují prvky sovětských a izraelských zbraní. První se jeví jako pokročilejší a obsahuje mj. montážní lišty standardu Picatinny, zatímco druhá se zdá být jednodušší a levnější alternativou. Chybějí oficiální informace o motivaci těchto projektů, ačkoliv je dost pravděpodobné, že jejich hlavní účel reprezentuje vývoz, jelikož Vietnam získává také exportní kontrakty na své zbraně, takže v licenci zhotovené pušky Galil ACE již používá i armáda Laosu. Zajímavým faktem je, že se v továrně Z111 vyrábí také krátká útočná puška M18, jak se jmenuje kopie americké karabiny XM177E2. Z té se později vyvinula dnes standardní americká karabina M4 a je takřka jisté, že Vietnam vyrábí kopie založené na kusech ukořistěných během vietnamské války. Zbraně M18 kalibru 5,56×45 mm užívají především tamní speciální jednotky, u kterých se vyskytují i další vzory útočných pušek. Z těch starších jsou to např. sovětské AK-74, severokorejské Typ 88 či československé vz. 58, v posledních letech jsou však stále častěji vidět izraelské zbraně Tavor TAR-21 koncepce bullpup. Společnost IWI prodala do Vietnamu několik verzí, mj. GTAR-21 doplněnou 40mm granátometem M203 nebo zkrácenou CTAR-21. Vedle speciálních jednotek se pušky Tavor vyskytují u vietnamské námořní pěchoty a patrně se dá soudit, že v této složce jde o standardní typ. Z izraelských zbraní u zvláštních jednotek lze uvést ještě samopaly Uzi a Micro Uzi, které opět licenčně produkuje továrna Z111.

Výroba samopalů i kulometů
Ve Vietnamu se vyrábějí také klony ruského samopalu PP-19 Bizon se šnekovým zásobníkem pod místním označením SN-9P. Existují též fotografie členů speciálních zásahových jednotek, kteří jsou vybaveni německými samopaly Heckler & Koch MP5 v různých variantách (včetně krátkých MP5K). Někdy se spekuluje, že Vietnam mohl rozběhnout nelicenční produkci kopií této proslulé zbraně, popřípadě že zakoupil pákistánské samopaly POF-5, což je méně kvalitní klon německé konstrukce. Vietnamská továrna Z111 sériově vyráběla (nebo stále vyrábí) také několik kopií zahraničních kulometů, mj. sovětské RPK a RPD ráže 7,62×39 mm a PKM ráže 7,62×54 mm a nejspíše také izraelské zbraně Negev ráže 5,56×45 mm. Kromě toho Vietnamci vytvořili lehký kulomet TUL-1, jenž kombinuje některé prvky pušek AKM a kulometů RPK a RPD a užívá zakřivené zásobníky na 40 nábojů. Tato zbraň však představovala pouze dočasné řešení, než Vietnam získal licenční práva na sovětské kulomety, a v současnosti už se nejspíše v běžné výzbroji nenalézá, byť se na ni dá někdy narazit v konfliktech ve třetím světě. Dalším neobvyklým „hybridem“ je opakovací puška 4MK4, která na pohled vypadá jako nějaká verze britské zbraně Lee-Enfield. Patrně užívá munici ráže 7,62×51 mm, avšak některé zdroje mluví o ráži 7,62×54 mm (případně je možné, že existují dvě verze pro oba typy nábojů). Vietnamští odstřelovači standardně užívají pušky Dragunov, přestože se objevují také jiné typy, mj. ruské Orsis T-5000M, české CZ 750 či izraelské IWI Galatz.

Ne tak úplně nesmrtící pistole
Posledně zmíněný typ ráže 7,62×51 mm se možná také licenčně vyrábí v podniku Z111. Zcela jisté však je, že tam probíhá výroba modifikované licenční verze ruské anti-materiálové pušky KSVK ráže 12,7×108 mm, a sice pod názvem SBT-12M1. Ruský, resp. sovětský původ mají i vietnamské služební pistole. Zbraň PPM systému Makarov na střelivo 9×18 mm se tam vyrábí pod názvem SN-9S, ovšem standardní krátké služební zbraně vycházejí z konstrukce Tokarev. Místní kopie původní pistole TT-33 dostala jméno SN-7M alias K54, ale před několika lety se objevila přepracovaná verze SN-7TD neboli K14-VN. Vyznačuje se širší rukojetí, do které lze zasunout nový dvojřadý zásobník se třinácti náboji ráže 7,62×25 mm (kdežto původní podoba má kapacitu pouze osm nábojů). Ve Vietnamu se sériově vyrábí také několik typů nesmrtících zbraní, mj. pistole SVN-15 či SVN-88. První z nich vyhlíží jako klon zbraně Heckler & Koch USP, kdežto druhá připomíná typ Umarex Röhm RG-88. Obě každopádně užívají ochromující střelivo s gumovými projektily kalibru 10×22 mm, byť je nutno upozornit, že označení tohoto typu za „nesmrtící“ může být dosti diskutabilní, protože jeho energie je opravdu značná, takže se dnes vyskytuje spíše pojem „méně smrtící“ („less-lethal“). Společnost Z111 představila též dva typy nesmrtících pušek proti nepokojům („anti-riot guns“), jež dostaly názvy SBL-E112 a SPQN-3Q-E112. Obě užívají náboje ráže .38 a pomocí jejich energie vystřelují veliké válcové granáty s různými účinky. První z typů je jednoranný, zatímco druhý pojme tři granáty, ovšem ani u jednoho nebyly publikovány přesnější údaje.

Zbraně pro palebnou podporu
Do výrobního programu vietnamského průmyslu spadají rovněž pěchotní granátomety. Patrně nejčastěji lze vidět zbraň OPL-40 ráže 40 mm, jejíž konstrukce kombinuje hlaveň amerického M203 a spoušťový mechanismus sovětského GP-30. Jedná se o podvěsný granátomet, jenž se běžně umisťuje pod hlavně útočných pušek řady STL a STV. Dále se dodávají typy SPL-40 a SPL-40L, z nichž první představuje kopii amerického jednoranného granátometu M79, kdežto druhý vychází z jihoafrického šestiranného revolverového granátometu Milkor MGL. Také se ví, že Vietnam vytvořil kopii sovětského automatického granátometu AGS-17 kalibru 30 mm. Zřejmě nepřekvapí, že existuje rovněž lokální kopie „dělostřelectva chudých“, jak se mnohdy přezdívá sovětské reaktivní pancéřovce RPG-7. Vietnam jí vyrábí pod názvem SCT-41. Další typ v nabídce představuje zbraň SCT-73, jak se označuje kopie přenosné bezzákluzové zbraně SPG-9 ráže 73 mm. Vietnam sériově vyrábí též nejméně tři různé minomety, a to SC-100 ráže 100 mm, SC-60 ráže 60 mm a STA-50 ráže 50 mm. Konstrukčně určitě nejzajímavější je třetí z typů, který silně připomíná nechvalně proslulou japonskou zbraň Typ 89, známou pod velmi nebezpečnou přezdívkou „kolenní minomet“. (Američtí vojáci se totiž mylně domnívali, že se má při střelbě opírat o koleno, což vedlo ke spoustě ošklivých úrazů.) Další zahraniční zbraní, jejíž kopie se ve Vietnamu vyrábí, je známá střepinová protipěchotní mina M18A1 Claymore, jejíž lokální modifikace obdržela označení DH-17.

Kombinování vozidel a zbraní
Vietnamci vykazují také pozoruhodnou schopnost kombinace, a proto ve výzbroji Vietnamské lidové armády figuruje celá řada sice improvizovaných, ale zjevně zcela funkčních kombinací vozidel a zbraní. Dají se uvést např. sovětské nákladní automobily Ural-375D a Ural-4320, na nichž kterých jsou instalovány staré americké houfnice M101 ráže 105 mm a sovětské kanony D-44 ráže 85 mm. Byl zaznamenán též automobil KAMAZ, jenž nese odpalovací zařízení pro původně přenosné protiletadlové řízené rakety Igla-S, a plovoucí obrněný transportér PTS-M, který dostal dvojkanon ZU-23-2 ráže 23 mm. Na lehké terénní automobily UAZ-315126 (to je novější podoba starého typu UAZ-469) a Jeep M152 byly umístěny 12,7mm kulomety Typ 54 (tedy čínské kopie zbraně DŠK) či 82mm bezzákluzová děla Typ 65 (neboli kopie sovětských zbraní B-10). Vietnam stále používá též americké obrněné transportéry M113, na které umístil mj. kulomety NSV a DŠK, bezzákluzové zbraně SPG-9 či minomety. Mezi odvozeniny M113 náleží též pásové nákladní vozidlo M548, jež se ve Vietnamu uplatňuje mj. jako platforma pro 105mm houfnice M101, dvojkanony ZU-23-2 či kanony 61-K kalibru 37 mm. Vietnamci také upravili starý sovětský šestikolový obrněný transportér BTR-152, který nyní po zvýšení korby slouží jako ambulance. Pestrost vietnamského arzenálu prokazuje i skutečnost, že vedle těchto „hybridů“ starých vozidel a zbraní slouží též moderní technika, např. izraelské lehké obrněnce Ram 2000 či jihokorejská vozidla Daewoo Barracuda.

Zajímavá modernizace tanků
Vietnam dokonce patří i mezi nemnoho států světa, kde dosud najdeme ve výzbroji legendární tanky T-34-85 a samohybná děla SU-100, jež kombinují šasi „téčka“ a dělo ráže 100 mm. Zdá se však, že v současnosti již jsou tato „muzeální“ vozidla vyřazena z aktivní služby u běžných útvarů a vyskytují se jenom na větších cvičeních, na něž jsou povolávání starší záložníci, kteří se s touto technikou učili zacházet kdysi během své povinné „vojny“. Nejpočetnější typ tanku ve výzbroji vietnamské armády představuje klasický T-54/55. Část exemplářů se však dočkala komplexní modernizace, na které se opět podílel i židovský stát, jenž Vietnamu patrně poskytl některé součásti a technologie ze starších typů tanků řady Merkava. Modernizované obrněnce, které nesou jména T-54M3 a T-55M3, tak svým vzhledem trochu připomínají izraelské tanky, a to především díky klínovitému dynamickému pancíři na věži. Na místě starého 100 mm děla se objevil výkonnější 105mm kanon, tanky obdržely i pomocné minomety ráže 60 mm a nový systém řízení palby Indra TIFCS-3BU španělského původu, jenž dovoluje pasivní zaměřování ostřelování cílů ve dne i v noci. Pro ovládání jízdy slouží nová soustava opatřená počítačovou asistencí pro snazší průchod těžkým terénem. Vietnam vlastní celkem víc než tisíc tanků T-54 a T-55, přestože jen část se nalézá v aktivním provozu a patrně jen asi stovka absolvovala toto omlazení. Vietnam provozuje i cca 70 tanků T-62, od Ruska nedávno koupil 64 nových T-90S a údajně uvažuje též o nákupu obrněnců T-72MS.

Velmi pestrá raketová výzbroj
Zajímavý pohled nabízí i raketový arzenál Vietnamu, který stále zahrnuje např. staré sovětské operačně-taktické balistické rakety Elbrus (známější pod západním kódem Scud-B) s doletem 300 km, ale také špičkové izraelské přesné rakety AccuLAR kalibru 160 mm (dosah 40 km) a EXTRA ráže 306 mm (dosah 150 km). Pro jejich vypouštění se používají speciální zařízení na šasi starých nákladních vozů KrAZ. Zařízení pro AccuLAR pojme čtyři rakety, zatímco verze pro rakety EXTRA má dvě hlavně. Vietnam počítá s těmito zbraněmi zejména k obraně svého pobřeží a ostrovů proti hypotetické (patrně čínské) invazi. Podobné poslání má i jeden z určitě nejvyspělejších produktů vietnamského průmyslu, a sice protilodní raketa KCT-15, známá též pod názvem VCM-01. Opět ale nejde o domácí konstrukci, nýbrž o licenční kopii ruské střely 3M24 Uran (alias Ch-35), Střela používá radiolokační navádění a její dostřel zřejmě přesahuje 250 km. Lze ji odpalovat z mobilních pobřežních zařízení či z palub lodí. Rostoucí schopnosti tamního průmyslu prokazují také „robotické“, resp. dálkově ovládané zbraně, protože již byly ukázány mj. dálkově řízené verze 57mm protiletadlového kanonu S-60, odpalovacího zařízení protivzdušných raket Igla či pancéřovky RPG-7. Veřejnost spatřila také pozemní bojový robot RBB-01 a několik typů bezpilotních letadel, např. taktický stroj HS-6L. Existuje již dokonce i dálkově ovládaná verze stíhačky MiG-21, která je dalším příkladem toho, jak Vietnam dokáže kombinovat staré konstrukce a moderní technologie.
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