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CZESKIE KARABINKI DLA FRANCUSKICH
ANTYTERRORYSTÓW
Jednostka specjalna francuskiej żandarmerii narodowej GIGN (fr. Groupe d'Intervention de la
Gendarmerie Nationale) przyjęła na uzbrojenie karabinki Ceska Zbrojovka CZ 807 na amunicję
7,62x39 mm. Pierwsze zamówienie opiewa na 68 sztuk broni, która ma zapewnić siłę ognia zbliżoną
do posiadanej przez terrorystów, uzbrojonych w karabinki Kałasznikowa.
Informacja na temat zakupu 68 karabinków CZ 807 została ogłoszona przez GING podczas Special
Operation Forces Innovation Network Seminar w Bordeaux. Decyzja zakupu tego typu broni i to
strzelającej rosyjską amunicja pośrednią 7,62x39 mm, stosowaną głównie w starszych karabinach
Kałasznikowa (AK-47, AKM, AKMS), wynika z analiz ataków terrorystycznych. Miałą na nią wpływ
przede wszystkim analiza serii ataków które miały miejsce w 2015 roku we Francji. Napastnicy
stosowali w nich nie tylko karabiny AK kalibru 7,62 mm, ale byli również wyposażeni w kamizelki
kuloodporne.
Z operacyjnego doświadczenia jednostki GIGN, ale też policyjnych RAID i GIPN, wynikało, że
stosowane dotąd pistolety maszynowe 9 mm i karabinki 5,56 mm okazały się nie być optymalną
bronią. Oba rodzaje standardowej amunicji okazały się mieć zbyt mały zasięgi skuteczny w
konfrontacji z karabinkami AK oraz bardzo ograniczoną skuteczność penetracji osłon balistycznych.
Z analizy GIGN wynika, że do walki z tak uzbrojonym terrorystą potrzebna jest broń skutecznie
penetrująca kamizelkę na dystansie do 400 metrów. Zdecydowano, że standardowy kaliber NATO
5,56 mm nie gwarantuje odpowiednich możliwości, a broń NATO na amunicję karabinową 7,62x51
mm jest zbyt ciężka i nieporęczna podczas działania w pomieszczeniach i innych warunkach typowych
dla akcji antyterrorystycznych. Powoduje też znaczne ryzyko zranienia osób postronnych np. w wyniku
penetracji ściany. Dlatego zdecydowano się na amunicję pośrednią 7,62 mm.
Czytaj też: Pół miliona czeskich karabinów dla Pakistanu?
Karabinek zakupiony przez francuskich antyterorrystów jest wariantem broni typu CZ 805
wprowadzonej przez czeską armię jako broń podstawowa, ale strzelającej standardową amunicją
NATO 5,56 mm. Wersja kalibru 7,62 mm powstała z myślą o eksporcie, a przede wszystkim w związku
z konkursem na nowy karabin dla armii Pakistanu i Indii. Oba państwa poszukują zarówno broni
kalibru 7,62x39 mm jak i 7,62x51 mm, dlatego CZ 807 posiada możliwość szybkiej zmiany pomiędzy
obydwoma rodzajami amunicji.
Czeski karabinek wszedł do testów realizowanych przez GIGN dopiero w roku 2016, w wersji z krótką,
9-calową lufą, która może zostać zaopatrzona w tłumik dźwięku. CZ 807 jest zasilany z 30 nabojowych
magazynków i wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze oraz standardowe szyny Picatinny
umożliwiające instalację celowników optoelektronicznych i innego typu wyposażenia dodatkowego.
Pomimo bardzo krótkiej lufy broń zachowuje dobrą celność i skuteczność na dystansie do 400 metrów.

Czeski producent broni liczy obecnie nie tylko na kolejne zamówienia ze strony GIGN, której
zaoferowano również pistolety CZ 10-P. Karabinki CZ 807 zaproponowano również francuskiemu
Dowództwu Operacji Specjalnych COS (fr. Commandement des opérations spéciales) argumentując,
że użycie amunicji 7,62x39 mm ułatwi współdziałanie z lokalnymi siłami w Afryce, gdzie operatorzy
COS są obecnie bardzo aktywni.

