Airshow China 2018:
První střípky z veletrhu v Zhuhai

Výstava Airshow China, která se v listopadu každého sudého roku koná v Číně, se již zařadila mezi nejočekávanější události v oboru letecké a vojenské techniky. Letošní ročník opět přinesl množství zajímavých novinek od firem z „Říše středu“, současně však upozornil, že i nesporně obrovský potenciál tamního průmyslu má své limity.

Už v průběhu října se objevovaly první zprávy a fotografie, jež napovídaly, že Airshow China 2018 bude impozantní událostí. Navzdory jménu již řadu let platí, že se na této akci vyskytuje také široké spektrum pozemní a námořní techniky, což platilo i pro letošní ročník, ačkoli obor letectví samozřejmě nepřišel zkrátka. Čína tak potvrdila svou sílící pozici v oblasti letadel bez osádky, a proto veřejnost mohla zhlédnout takříkajíc „záplavu“ nových dronů s průzkumnými, bojovými, dopravními a dalšími úkoly. Na obloze se kromě stíhaček páté generace J-20 (které ukázaly své řízené střely vzduch-vzduch PL-10 a PL-15 v otevřených pumovnicích) objevilo i překvapení v podobě pokusného stroje J-10B s novou variantou motoru WS-10, jež má trysku schopnou vychylovat tah. Na zemi bylo k vidění zejména množství novinek ze sektorů, kde se Číně tradičně daří nebo kde se pokouší prorazit na světovém trhu. Šlo zejména o lehká terénní vozidla, modernizace tanků, bojové roboty, dělostřelecké zbraně a pěchotní raketové systémy. Právě tento až neuvěřitelný počet novinek však ukazuje, že v Číně znatelně převažuje nabídka nad poptávkou. Desítky značek (mnohdy takových, které mají v tomto oboru pouze minimální zkušenosti) prezentovaly koncepty, modely, makety, demonstrátory a prototypy, ale je zřejmé, že jen menší část z nich postoupí do stádia sériové výroby pro domácí ozbrojené síly nebo pro zahraniční klienty. Vždyť jen středních bojových dronů, které více či méně čerpají z koncepce amerického stroje Predator, nyní v Číně existuje dvouciferný počet, takže se nabízí otázka, jak se může jejich výrobcům dařit. Nyní vám předkládáme první výběr některých novinek, ovšem k této události se pochopitelně vrátíme v dalších číslech.
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Velkou pozornost přitáhlo bezpilotní bojové letadlo CH-7 od značky CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Samokřídlo s „diamantovým“ centroplánem o vzletové hmotnosti až 13 tun (z čehož dvě tuny tvoří zbraně) může dosahovat rychlosti přes 900 km/h a nabízí vytrvalost údajně 10 až 12 hodin, resp. dolet asi 10 000 km. První start CH-7 se plánuje na rok 2019 a začátek sériové produkce na rok 2022.

Firma Guide Infrared prezentovala bojové vozidlo podpory tanků QN-506, tj. fakticky obdobu ruského BMPT. Využívá podvozek z tanku Typ 59 a má 30mm kanon, 7,62mm kulomet, čtyři řízené střely QN-502C proti tankům a vrtulníkům (dosah 6 km), dvacet malých řízených raket QN-201 (dostřel 4 km), čtyři kusy „vyčkávací“ munice S570 (dosah 20 km), malý průzkumný dron a šest postranních granátometů proti pěchotě.

Protilodní balistická střela CM-401 od značky CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) dokáže ničit hladinové cíle ve vzdálenostech od 15 do 290 km. Používá koncové radarové navádění a vedle samohybného pobřežního odpalovacího zařízení pro dvě střely byla představena varianta pro montáž na paluby plavidel.

První snímek 155mm samohybné houfnice SH11 od největší čínské zbrojovky NORINCO byl zaznamenán už koncem září 2018, ale stále je o ní známo relativně málo. Využívá osmikolové šasi obrněného transportéru ZBL-08 (exportní jméno VN1), váží 36 tun a díky automatickému nabíjení si vystačí pouze s tříčlennou osádkou.

Letová ukázka strojů J-20 přinesla určité zklamání, protože šlo o celkem nenáročné průlety. O to větší aplaus ovšem sklidil zkušební exemplář letounu J-10B, který byl vybaven novou verzí motoru WS-10, pro niž se používá označení WS-10B3 a která má trysku schopnou vychylovat tah ve třech dimenzích (3D TVC). Stroj předváděl opravdu impozantní manévry a očekává se, že podobnou trysku dostanou také pozdější série J-20.

Firma Poly Technologies, která je de facto provozována čínskou armádou, představila několik modernizovaných exportních variant tanku Typ 59 a také vozidla pro výcvik řidičů tanků Typ 96 (vpředu) a Typ 96A (vzadu). Za zmínku stojí mj. absence střeleckých senzorů, dvě okna ve věži a dva průlezy (pro instruktora a žáka) v korbě.

Rozsáhlou „rodinu“ lehkých terénních vozidel Lynx (více v ATM 2/2017), z nichž většina má osm kol, letos obohatilo několik nových provedení se šesti koly. Je to např. vozidlo se 120mm minometem, nosič 82mm rychlopalného minometu (na snímku), nosič raketometu kalibru 107 mm nebo vozidlo CS/VP16B s protiletadlovou výzbrojí. Předvedly se i čtyřkolové modifikace konstrukce Lynx, např. zdravotnické vozidlo CS/VP11.

Společnost Tengoen vystavila několik bezpilotních letadel s dlouhým dosahem, z nichž patrně největší pozornost přitahoval nezvykle řešený dvoumotorový stroj TW356. Může nést celkově tři moduly (jeden uprostřed a dva pod křídlem), např. nákladní, průzkumný, komunikační, pro včasnou výstrahu či pro vedení elektronického boje.

V expozici společnosti CPMIEC (China Precision Machinery Import-Export Corporation) byl vystaven mj. samohybný laserový systém LW-30, který má výkon 30 kW. Je určen pro ničení optoelektronických senzorů, malých bezpilotních strojů či dělostřelecké munice a podle údajů výrobce činí maximální dostřel systému až 25 km.

Na stánku společnosti Guide Infrared byl k vidění též pěchotní zbraňový systém QN-202, jenž byl v médiích popisován i jako „Mini-Javelin“. Obsahuje tři základní součásti, a sice přenosné odpalovací zařízení, raketu o váze 1,2 kg s infračerveným naváděním a max. dosahem 2000 m a batoh, v němž se nachází dalších šest raket. Není však zcela jasné, jaké je přesné využití této zvláštní zbraně a v jakém stádiu se projekt vlastně nachází.

Modulární dělostřelecké raketomety AR3 a SR5 (na snímku) firmy NORINCO jsou známé již řadu let, což platí též o jejich raketách série Dragon. Letos ovšem do rozsáhlé nabídky přibyly nové rakety King Dragon 300 a Fire Dragon 480, které (pokud dostřel odpovídá oněm číslům) patří spíš mezi operačně-taktické balistické rakety. Do kompletů AR3 a SR5 byly integrovány i malé bezpilotní letouny pro průzkum a zaměřování.

Publikace: ATM 12/2018

