Arzenál Čínské republiky: Vojenská technika pro obranu Tchaj-wanu

Není příliš známým faktem, že Čínská republika, jak se formálně jmenuje Tchaj-wan, má také rozsáhlý zbrojní průmysl. Kvůli charakteru této země by to však nemělo překvapovat, protože na ostrově se systematicky budovaly vlastní zbrojní kapacity pro případ, že by vypukl konflikt s pevninskou Čínou a dodávky ze zahraničí by byly omezeny. Vzhledem k zaměření Střelecké revue se soustředíme na tchajwanské ruční zbraně, dělostřelectvo a rakety, avšak ve stručnosti se zmíníme i o bojových vozidlech a letecké technice.

Zbraně i podle českého vzoru
Čínští nacionalisté roku 1949 prohráli občanskou válku na pevnině a rozhodli se pro evakuaci na ostrov Formosa. Čekali, že se režim komunistů zanedlouho zhroutí nebo že se nabídne jiná možnost, jak se takříkajíc „vrátit domů“. To je ostatně stále heslo strany Kuomintang, která se na ostrově dlouho těšila mocenskému monopolu. Výzbroj nacionalistů zpočátku tvořila velice pestrá sestava zbraní, ve které se nacházely mj. dodávky od USA, kořist získaná od Japonců a výsledky vlastní produkce. V Číně se totiž od roku 1935 vyráběla opakovačka T24, známá též (podle jména vůdce nacionalistů) jako „Čankajškova puška“. V zásadě šlo o variantu klasické opakovačky principu Mauser ráže 7,92×57 mm a kromě původního německého vzoru se v její konstrukci promítal i vliv československé pušky vz. 24, která byla do Číny exportována. Dalo by se soudit, že označení T24 bylo zvoleno právě proto, ale nesmí se zapomínat, že v Číně byl tehdy užíván jiný kalendář, jenž začínal rokem 1912, kdy se Čína stala republikou. Název T24 tak odkazuje k zavedení v roce 1935. Na ostrově stále existují snahy udržovat tradiční čínskou kulturu, což se projevuje také tím, že se tento kalendář dosud příležitostně užívá. Platí to např. u tchajwanských ozbrojených sil, které pěchotní a dělostřeleckou výzbroj domácí výroby stále označují podle tohoto systému. Písmeno T znamená pouze „Typ“, u pokusných či vývojových zbraní se užívá XT. Stejné číselné označení však může nést více typů zbraní, jestliže se začaly produkovat nebo vstoupily do výzbroje ve stejném roce.

Cesta k moderní útočné pušce
Jako příklad lze hned použít název už zastaralé zbraně, která náležela mezi vůbec první, jež se na ostrově začaly vyrábět. „Rudý“ režim na pevnině se totiž ukázal jako daleko silnější, než se očekávalo, a tak se nacionalisté smířili s tím, že se „dočasný“ pobyt na ostrově dosti protáhne. Posléze vybudovali plnohodnotný stát se silnou ekonomikou a nezapomněli na domácí zbrojní průmysl, jenž se ovšem zpočátku omezoval na výrobu licenčních kopií amerických zbraní. Na místo pušky T24 tedy koncem 60. let nastoupila poloautomatická puška T57, jak se jmenovala kopie známé zbraně M14 ráže 7,62×51 mm, už v té době se však chystalo zavedení nové, plně automatické pušky na nové střelivo. Prototyp T64 byl představen roku 1975 a o rok později se definitivní verze dostala do služby pod označením T65. Na pohled připomínala derivát zbraně M16, resp. AR-15, od které si „vypůjčila“ zejména střelivo ráže 5,56×45 mm a řešení pouzdra závěru, rovněž zásobníky byly kompatibilní a v konstrukci se uplatnil hliník a plasty, jenže po stránce mechanismu se T65 hodně lišila. Užívala totiž princip s krátkým pohybem pístu, který byl převzat ze zbraně Armalite AR-18. Další odlišností od „šestnáctky“ byla absence nápadné nosné rukojeti, místo níž měla T65 velký blok mířidel, u zdokonalené varianty T65K2 se však rukojeť objevila. Potom vznikla i zkrácená verze (resp. karabina) a z další modernizace vzešlo provedení T65K3. Pušky se také exportovaly, a to do zejména zemí Latinské Ameriky, mj. do Guatemaly, Hondurasu, Nikaragui nebo Panamy.

Další vývoj a exportní úspěch
Poměrně málo známým faktem je, že se na Tchaj-wanu krátkou dobu licenčně vyráběly pušky Steyr AUG, a to pod jménem T68, ovšem tyto zbraně se zavedly pouze u speciálních jednotek a chystala se nová standardní služební puška domácího původu. Ostrované zvažovali i některé nekonvenční přístupy, mj. střelivo bez nábojnic, nakonec však zvítězil konzervativní přístup a přednost dostala hloubková modernizace zbraně T65. Tchajwanští konstruktéři se pořád drželi principu AR-18, tedy mechanismu s krátkým pohybem pístu, u kterého si (ve srovnání s M16, kterou znali i z amerických dodávek) cenili vyšší spolehlivosti. Prototyp XT86 byl představen v roce 1996 a o dva roky později byla puška T86 zavedena do služby, ale nakonec se vyráběla jen krátce. Od pušky T65 se odlišuje zejména novou teleskopickou pažbou a absencí táhla pro doraz závěru. Navzdory nízkému počtu dodaných kusů však má T86 velký význam, jelikož se stala základem pro dnes standardní pušku tchajwanských ozbrojených sil, jež nese jméno T91, což napovídá, že byla zavedena do služby v roce 2003. Zjednodušeně se dá říci, že T91 je T86 s delší hlavní a možností přidat lišty standardu Picatinny. Pušky T86 a T91 existují opět i jako karabiny (délka o asi 30 cm kratší) a také se v překvapivě velkých počtech vyvážely. Úspěchů dosáhly zejména v muslimských zemích, protože Bosna a Hercegovina, Indonésie, Jordánsko, Kuvajt a Spojené arabské emiráty zakoupily cca 83 000 zbraní T91. Pro tchajwanskou armádu bylo údajně zhotoveno přibližně 250 000 exemplářů.

Kulomety podle licence od FN
Za zmínku stojí rovněž tchajwanské produkční kapacity pro střelivo standardu NATO, o nichž leccos vypovídá fakt, že munici „Made in Taiwan“ příležitostně nakupují dokonce i ozbrojené síly USA. Kromě pušek a munice se na ostrově licenčně vyrábějí také kulomety, z nichž první byla právě zbraň, která ilustruje vícenásobné užívání číselných označení. Jméno T57 totiž měl nejen „klon“ pušky M14, ale rovněž kopie amerického kulometu M60 ráže 7,62 mm. Kulomet T57 byl na Tchaj-wanu užíván jako standardní téměř dvacet let, ale v polovině 80. let jej začal střídat nový typ T74, v jehož případě se jedná o kopii dodnes oblíbeného belgického kulometu FN MAG ráže 7,62 mm. O rok později, jak napovídá název T75, byla do služby zařazena také jeho odlehčená odvozenina ráže 5,56 mm, tj. vlastně kopie zbraně FN Minimi. Lehký kulomet T75 dnes na Tchaj-wanu představuje hlavní automatickou zbraň pro palebnou podporu pěšího družstva. Od Minimi se odlišuje především dvojnožkou, která se takřka shoduje s tou na starší zbrani T57, resp. na kulometu M60. Část zdrojů uvádí, že se licence od značky FN vztahovala jen na 7,62mm zbraň MAG, takže T75 je vlastně nelicenční kopie Minimi. Z dalších dlouhých zbraní tchajwanské armády lze uvést odstřelovačskou pušku T93, jež zřejmě čerpá z americké pušky Remington M24. Zbraň ráže 7,62×51 mm se většinou používá s dalekohledem Leupold Ultra M3A a její efektivní dostřel činí kolem 800 m.

Samopaly a pistole ráže 9 mm
Primárním dodavatelem palných zbraní na Tchaj-wanu je tzv. Arzenál č. 205, státní produkční podnik ve městě Tainan. Vedle pušek, kulometů a příslušné munice ale jeho program zahrnuje také spoustu jiných zbraní. Řadí se mezi ně např. brokovnice T85 kalibru 12, která je založena na tradičním designu „pumpy“ Remington 870. Vzniklo několik verzí s různou délkou hlavně. Zbraň byla zkonstruována na požadavek vojenské policie a jiných bezpečnostních sil a údajně se sériově vyráběla jen krátce. Lze také uvést kompaktní samopal T77 ráže 9 mm Parabellum, který konstrukčně vychází převážně z evoluční série amerických samopalů Ingram MAC. Lze to ilustrovat mj. na zajišťovacím prvku, jímž je otáčivá rukojeť táhla závěru, která se dá otočit do polohy, v níž závěr zablokuje v přední poloze. Kromě toho se ale T77 zjevně inspiroval též u izraelské zbraně Uzi, od níž převzal např. řešení sklopné kovové opěrky. Dalším státem, kde Tchaj-wan koupil licenci, se stala Itálie, konkrétně pak společnost Beretta, neboť na ostrově je zavedeno hned několik „klonů“ jejích pistolí. Jako první je to zbraň T75 (nyní občas nazývaná také T75K1), jež reprezentuje licenční obměnu pistole Beretta 92FS ráže 9 mm. V současnosti je ale standardním tchajwanským typem poloautomatická pistole T75K2, jež vychází z pistole Beretta M8045 Cougar. Nejnovější modifikace nese označení T75K3 a vyznačuje se montážní lištou pro příslušenství pod hlavní. U zvláštních sil se však stále užívají také staré pistole T51, tedy kopie slavné zbraně Colt M1911A1 ráže .45 ACP.

Zrod nové pušky se protahuje
Vývoj se ale samozřejmě nezastavil, což dokazuje skutečnost, že se na Tchaj-wanu už řadu let pracuje na zcela nové útočné pušce. První prototyp nazvaný XT97 byl představen v roce 2009 a od té doby mohla veřejnost spatřit několik dalších modernizací. Každopádně je zřejmé, že se jedná o opravdu novou konstrukci, nikoli další evoluci designu T65. Ačkoli puška pořád užívá mechanismus s krátkým pohybem pístu, již se nejedná o systém ze zbraně AR-18, nýbrž spíše o modifikaci řešení pušky FN SCAR (které se XT97 hodně podobá i svým vzhledem), ačkoliv řešení závěru údajně obsahuje i prvky z principu Kalašnikov. V roce 2015 se představila nová obměna pušky, která nesla jméno XT105 a byla prezentována se třemi hlavněmi s délkou 300, 360 a 450 mm. Dosud nejnovější podoba z roku 2017 se nazývá XT107 a je řešena modulárně i z hlediska munice, jelikož vedle ráže 5,56 mm se nabízí i v ráži 7,62×51 mm coby puška pro určeného střelce (Designated Marksman Rifle). Několik montážních lišt pro příslušenství dnes představuje samozřejmost, avšak podle doby vývoje lze soudit, že program nové útočné pušky pro tchajwanskou armádu (občas označované i zkratkou MSR, Multi-utilization Service Rifle) patrně nepostupuje tak rychle, jak by správně měl. Ještě se dá uvést, že Tchaj-wan náleží mezi země, které zřejmě zvažovaly (nebo snad pořád zvažují) i zavedení nové puškové munice ráže 6,8 mm SPC. V roce 2011 totiž prezentoval pušku XT100, která vypadá jako evoluce T91 pro nové 6,8mm střelivo, které se již na ostrově také vyrábí.

Trojice dalších nových zbraní
Výše popsaný funkční mechanismus kombinující principy FN SCAR a Kalašnikov se používá také u další nové tchajwanské zbraně, jež byla veřejně představena v roce 2014. V dalším roce byl publikován její název XT104. Zpravidla se o ní hovoří jako o samopalu, čemuž odpovídá i munice 9 mm Parabellum, byť konstrukčně vzato jde spíše o velmi kompaktní útočnou pušku, resp. o cosi z kategorie PDW (Personal Defense Weapon). Zbraň má i několik montážních lišt a objevila se s několika různými pažbami či ramenními opěrkami, z nichž minimálně jedna by se údajně měla vyrábět technologií 3D tisku. Nepochybné je, že se XT104 vyznačuje skutečně rozsáhlým využitím plastů, což má společné s další novinkou, kterou je polosamočinná pistole XT97. O té je zatím známo velice málo, ačkoli je evidentní, že se její konstrukce inspirovala u produktů značky Glock. Je však zajímavé, že používá posuvnou pojistku, což je prvek, jenž se u běžně prodávaných rakouských pistolí neobjevuje, byť firma Glock jej nabízí pro zákazníky z řad armády a policie. Přehled nových tchajwanských zbraní zakončíme u pušky XT98, která zjevně vychází ze staré T57, tedy kopie M14, a to způsobem velmi podobným tomu, jakým se v USA zrodila puška Mk 14 EBR (Enhanced Battle Rifle). Jde tak vlastně o poloautomatickou odstřelovačskou (či podpůrnou) pušku, která kombinuje základ z M14 (resp. T57) a nové tělo, které umožňuje instalaci rozmanitého příslušenství.

Výzbroj pro podporu pěchoty
Na Tchaj-wanu se samozřejmě vyrábějí také zbraně větších ráží. Začít lze u těžkého kulometu T90 ráže 12,7 mm, který reprezentuje zdokonalení a zároveň náhradu klasické „padesátky“, tj. zbraně Browning M2HB. Dále je to granátomet T85 kalibru 40 mm, který vychází z americké konstrukce M203 a většinou se zavěšuje pod hlaveň útočných pušek T91, ačkoliv se dá užívat i coby samostatná zbraň. Automatický granátomet stejné ráže XT83 vznikl jako „klon“ zbraně Mk 19 a cestou modernizace byl vyroben též nový rychlopalný granátomet T91. Zbrojovky na Tchaj-wanu se věnují rovněž minometům, z nichž nejstarším byl T44 ráže 81 mm, jenž vznikl z klasického amerického typu M1. Také další typ T62 ráže 107 mm byl kopií zbraně z USA, a sice minometu M30. Následoval 120mm minomet T63, jenž měl opět zahraniční původ, avšak tentokrát čerpal z izraelské konstrukce Soltam K5. Poté vznikly dva minomety pod označením T75, první ráže 60 mm („klon“ typu M224) a druhý ráže 81 mm (kopie zbraně M202). Dále to byl velmi lehký XT81 ráže 60 mm a poslední generaci reprezentují zbraně XT86 ráže 120 mm a XT99 kalibru 81 mm. Ještě se dají uvést bezzákluzová děla, a to 75mm kanon T43 a 105mm typ T51, jež opět čerpaly z amerických konstrukcí. Jako kopie známé jednorázové pancéřovky M72 LAW kalibru 66 mm vznikla zbraň T66, kterou nyní střídá úplně nový systém Hong Sun („Rudá vážka“). Má sice stejnou ráži, ale je opakovaný použitelný, nabízí delší dosah a kromě protitankové munice může odpalovat i tříštivo-trhavé střely.

Využití rychlopalných kanonů
Od výzbroje pěšáků se nyní přesuneme k malorážovým rychlopalným kanonům, které jsou na ostrově rovněž vyráběny. Nejstarší typ se nazývá T75 a vychází z konstrukce původně letecké zbraně M39 značky Pontiac, jež pro změnu vyšla z německého designu Mauser MG 213C. Ve své době šlo o revoluční zbraň, která využila zautomatizovaný princip bubínkových revolverů pro kanon ráže 20 mm. Američané montovali kanony M39 do mnoha svých bojových letounů, např. F-86H, F-100 nebo F-5, které se dostaly i do výzbroje Tchaj-wanu, jehož konstruktéři se pak rozhodli kanon zkopírovat a modernizovat. 20mm zbraň T75 dokáže střílet s kadencí 400, 800 či 1200 ran za minutu a její účinný dostřel činí asi 2000 m. Uplatňuje se v různých rolích, mj. jako systém T75M na automobilu HMMWV, jemuž tak propůjčuje pozoruhodnou ničivou sílu. Další aplikaci představuje protiletadlový komplet T82, který spojuje dva kanony na jedné otočné platformě. Existují dvě varianty, a to statická T82F pro obranu základen a tažená T82T pro protivzdušnou obranu vojsk. Dalším vývojem kanonu T75 vznikl typ T85, jenž může pálit kadencí asi 2000 ran za minutu. V protivzdušné obraně Tchaj-wanu slouží také 40mm kanony T92, jež vycházejí ze slavné švédské zbraně Bofors L/70. Řízení střelby této zbraně již ovládá radiolokátor a účinný dosah proti vzdušným cílům činí cca 4000 m, avšak proti cílům na zemi a na hladině až 10 000 m. Rychlopalné kanony jsou proto hustě rozmístěny na pobřeží ostrova jako obranné nástroje proti hypotetické invazi z pevniny.

Neúspěšná kopie houfnice G5
Tchajwanský zbrojní průmysl svého času licenčně produkoval dvě starší americké houfnice, a to typy M101A1 (původní označení M2A1) ráže 105 mm a M114A1 ráže 155 mm. První byla na ostrově označována jako T63, kdežto druhá dostala jméno T65. Vyvíjela se ale velká snaha o zkonstruování vlastní houfnice s daleko lepšími parametry, především dostřelem větším, než jaký poskytovala T65 (okolo 15 km). Vojáci požadovali tehdy skutečně dlouhý dostřel 30 km, což bylo zcela evidentně nad schopnosti domácích inženýrů (a ostatně i inženýrů většiny zemí světa), ale nabízela se možnost spolupráce s Jihoafrickou republikou, kde byla na konci 70. let vyvinuta tehdy patrně nejlepší 155mm houfnice světa, a to typ G5 s hlavní o délce 45 násobků ráže. Tchaj-wan vyslal na černý kontinent skupinu expertů, aby se o G5 dozvěděli více, a poté byla zkonstruována zbraň jménem XT69. Průmysl čínských nacionalistů ale tehdy ještě neměl dostatečnou úroveň na zvládnutí tak náročné konstrukce, a tak se sáhlo k improvizacím. Např. ostrovní ocelárny nedovedly vyrobit tak dlouhou hlaveň, takže se zkrátka použily dvě spojené hlavně ze zbraně T65. Také úsťová brzda byla převzata z americké konstrukce. Nakonec tudíž byla postavena jen velmi nedokonalá kopie G5, jejíž dostřel činil jen něco přes 22 km. Jestliže byl použit granát s pomocným pohonem, dostřel vzrostl na 29 km, kdežto jihoafrická houfnice dokázala střílet na impozantní vzdálenost téměř 40 km.

Když kooperovali „vyděděnci“
Houfnic XT69 se tedy vyrobila jenom malá série a neuspěl ani pokus o samohybnou verzi, jež měla podvozek z americké houfnice M108. Zbraň se ukázala jako nestabilní a celý projekt byl zastaven. Na konci 90. let byla zhotovena nová houfnice XT86 s kratší hlavní (jen 39 násobků ráže), ale ani ta neuspěla. Roku 2007 předvedl Tchaj-wan prototyp nové samohybné houfnice, která spojovala derivát XT69 a šestikolový podvozek nákladního automobilu, od té doby však nebyla publikována žádná zpráva. Celá snaha čínských nacionalistů vyvinout vlastní houfnice evidentně nevedla k úspěchu, a navíc poškodila vztahy s Jihoafrickou republikou, jež se tehdy ostře ohradila proti nelicenčnímu kopírování G5. Jižní Afrika patřila společně s Izraelem mezi hlavní spojence Tchaj-wanu a tato trojice zemí (kvůli svému dosti problematickému postavení na světové scéně přezdívaná také „klub vyděděnců“) hodně spolupracovala zejména na vývoji raketových a nukleárních zbraní. Ostrov měl ale spíš pozici příjemce technologií a sám přispěl k pokroku v těchto oborech pouze omezeně. Tchaj-wan se ovšem snažil získávat technologie i jinde, a to někdy dosti bizarním způsobem. Je známo, že svého času vedl jednání o dodávkách raket se Severní Koreou (!) nebo že okopíroval konstrukci sovětské protitankové řízené rakety 9K11 Maljutka. Někdy v 70. letech takto zhotovil raketu Kun Wu s dostřelem cca 3000 m, jež byla instalována na několika typech vozidel, ovšem v té době už ruční navádění představovalo jasně zastaralou koncepci a raketa záhy opustila službu.

Raketomety k obraně pobřeží
Další kategorií, ve které se Tchaj-wan patrně inspiroval sovětským vzorem, jsou dělostřelecké raketomety. Západní země totiž tuto kategorii dlouho opomíjely, kdežto SSSR nezapomněl na úspěchy svých „Kaťuší“ a v 60. letech vytvořil 122mm raketomet BM-21 Grad. Na ostrově se o něco později rozběhl program Kung Feng („Včelí dělnice“) s cílem vyrobit podobnou zbraň. Systémy Kung Feng I a II zůstaly pouze v prototypu a do výzbroje postoupil až Kung Feng III ráže 126 mm, který měl 40 raket na taženém přívěsu. Následovala verze Kung Feng IV, jež se už chlubila samohybným podvozkem. Armáda ji umístila na pásový transportér CM21, kdežto námořní pěchota použila obrněnec LVTP-5. Obměna Kung Feng V se opět nedostala přes fázi pokusů a standardní zbraň dnes reprezentuje Kung Feng VI, jenž používá 45 raket kalibru 117 mm na podvozku automobilu GMC M52A1. Existují dva typy raket, z nichž jedna má běžnou tříštivo-trhavou náplň, kdežto druhá raketa nese 6400 ocelových kuliček. Max. dostřel činí cca 15 km. Dnes však již tento raketomet platí za zastaralý a nahrazuje ho nový komplet Ray Ting („Hromoklín“). Prototyp měl podvozek Oshkosh M977 HEMTT, kdežto sériová verze má šasi MAN HX81. Jde o modulární systém, protože každé vozidlo může odpálit buď 60 střel Mk 15 (ráže 117 mm, dosah 15 km), nebo 27 raket Mk 30 (ráže 180 mm, dosah 30 km), nebo 12 střel Mk 45 (ráže 227 mm, dolet 45 km). Raketomety, nazývané též RT-2000, jsou určeny zejména pro obranu pobřeží, resp. pro palbu proti invazním silám.

Systémy protivzdušné obrany
Ostrov pochopitelně přikládá velkou důležitost rovněž protivzdušné obraně. Tradičně sázel na americké zbraně a stále je vybaven mj. střelami Patriot, HAWK a Stinger, ale již delší dobu se snaží také o získání domácích kapacit. Pokud jde o komplexy krátkého dosahu, rozhodl se pro velmi jednoduchou cestu, a to pro adaptaci leteckých raket řady Tien Chien („Nebeský meč“). Střela vzduch-vzduch Tien Chien I s infračerveným naváděním je víceméně ekvivalent známé americké rakety AIM-9 Sidewinder a má dosah okolo 8 km, kdežto raketa Tien Chien II užívá radiolokační navádění a nabízí dosah (podle různých pramenů a podle konkrétní situace) mezi 60 až 100 km. Obě pak byly upraveny také pro odpálení ze země. Pozemní verze Tien Chien I byla nejdříve umístěna na kolovém obrněnci CM31, ale sériová verze používá šasi automobilu Toyota, kdežto střely Tien Chien II jsou usazeny na vozidle HMMWV. Ve všech případech se jedná o čtveřici raket na jednom vozu. Obranu na větší vzdálenost pak zajišťují komplety řady Tien Kung („Nebeský luk“). Vývoj se rozběhl někdy počátkem 80. let a v roce 1986 byl přijat do výzbroje Tien Kung I s poloaktivním radarovým naváděním a dosahem asi 100 km. V roce 1997 vznikl Tien Kung II s aktivním naváděním a dosahem kolem 200 km, který ale patrně do řadové služby nevstoupil. Roku 2011 zahájil službu zdokonalený komplex Tien Kung III, jenž má zajistit i protiraketovou obranu. Čtveřice 5,5 m dlouhých raket se odpaluje z kontejnerů na taženém návěsu a dosahuje rychlosti zhruba Mach 4.

Rakety na odstrašení pevniny
Celá obranná doktrína Tchaj-wanu se zákonitě točí okolo ústřední otázky, jak udržet faktickou samostatnost ostrova, resp. jak zastavit invazi ze strany komunistické pevniny. Debaty se však týkají i toho, zda by ostrov měl mít i kapacity pro odstrašení (a)nebo odvetný úder. Faktem je, že Tchaj-wan (patrně s pomocí Izraele a Jižní Afriky) vyrobil i několik typů balistických střel, informace o nich jsou však dosud hodně kusé. Někdy v 70. letech začal vývoj rakety krátkého dosahu (do 300 km) a zbraně dlouhého dosahu (mezi 600 a 1000 km). První pak dostala název Ching Feng („Zelená včela“), kdežto druhé se říkalo Tien Ma („Nebeský kůň“). Obě rakety se objevily na přehlídkách, jenže kvůli politickému nátlaku USA byl vývoj zastaven a není jasné, zda tyto zbraně někdy dosáhly reálné bojeschopnosti. V současnosti má Tchaj-wan údajně cca 50 protizemních balistických raket Tien Chi („Nebeská halapartna“), které vznikly přestavbou protiletadlových raket série Tien Kung. Největší dolet činí asi 120 km, u zdokonalené obměny možná i 200 km, byť stále panuje podezření, že Tchaj-wan pracuje na střelách s daleko větším dostřelem. Existují i zprávy o transferu technologií moderních balistických střel a kosmických nosičů z Izraele a Jižní Afriky s tím, že Tchaj-wan chce vyvinout rakety středního doletu (přes 1000 km) a kapacity pro vynášení satelitů, a to v rámci programu Ti Ching, ale tyto informace jsou nejasné a směšují se s dalšími raketovými projekty.

Proti lodím i pozemním cílům
Tchaj-wan totiž vyrábí i okřídlené střely s plochou dráhou letu. Začátky tohoto projektu sahají do 70. let, kdy chtěli ostrované reagovat na čínské protilodní rakety. Kooperace s Izraelem jim poskytla přístup k izraelským protilodním střelám Gabriel a na této bázi byla vytvořena raketa nazvaná Hsiung Feng I („Včelí trubec“) s dosahem 40 km. Koncem 80. let vznikla výkonnější zbraň Hsiung Feng II s doletem přes 160 km a od roku 2007 se vyrábí střela Hsiung Feng III o dosahu snad až 400 km. „Jednička“ měla motor raketový, zatímco „dvojka“ proudový, ale obě se pohybovaly podzvukovou rychlostí. „Trojka“ díky náporovému pohonu zřejmě dosahuje až rychlosti Mach 3. Všechny tyto typy střel jsou protilodní a odpalují se ponejvíce z lodí, ovšem existují také mobilní pozemní odpalovací zařízení a Hsiung Feng II se dá vypouštět i z letadel. V roce 2005 se začala vyrábět raketa Hsiung Feng IIE, která slouží pro útoky na pozemní cíle, byť navzdory jménu je to v podstatě nová konstrukce, která připomíná střelu Tomahawk. Jaký je maximální dosah, o tom se stále debatuje, protože na počátku to údajně bylo 700 km, avšak později dostřel narostl na 2000 km a cílová hodnota má činit snad až 5000 km. Kromě toho se občas mluví o vývoji nadzvukové střely s náporovým motorem Yun Feng („Oblačný vrchol“). Má nabízet max. dosah mezi 1200 a 2000 km (což by umožnilo zasáhnout i Peking) a má jít o střelu s plochou dráhou letu, ačkoliv se již vyskytly i informace o využití pro vynášení družic, takže celá záležitost zůstává hodně nejasná a spekulativní.

Nezvyklé tankové kombinace
Tankové síly Čínské republiky pořád spoléhají ponejvíce na staré americké tanky série Patton, resp. typy M48 a M60. Vedle standardních variant, jako je M60A3, však na ostrově jezdí také vozidla, jaká jinde nepotkáme. Jde především o tank CM11 neboli Yongshu („Statečný tygr“), jenž vznikl koncem 80. let a v americké nomenklatuře dostal jméno M48H. Spojuje podvozek M60A3 a věž M48A3, ovšem v této věži je vestavěn špičkový systém řízení palby z tanku M1 Abrams. Bojová hodnota vozidla je tím znatelně zvýšena, byť mu zůstává starý 105mm kanon M68, který dnes již nepostačuje. Kromě cca 450 vozidel CM11 slouží asi stovka tanků CM12, což jsou modernizované tanky M48A3, jež mají jednak onen nový systém řízení palby z M1 a jednak dieselové motory místo benzinových. Opravdovou kuriozitu v tchajwanské armádě ale reprezentují lehké tanky TL64, jejichž původ je dosud trochu zamlžený. V podstatě se jedná o derivát amerického lehkého tanku M41 Walker Bulldog, ale s dieselovým pohonem, silnějším pancířem a součástmi jednak z domácí výroby a jednak z dalších amerických vozidel, např. ze samohybného protiletadlového kanonu M42 Duster a stíhače tanků M18 Hellcat. Obdobně ale byly modernizovány i dodané tanky M41 (tato verze má jméno M41D), takže oba tyto typy se často zaměňují. Nepochybné je, že tchajwanské obrněné síly jsou jasně zastaralé, a tudíž se již plánuje pořízení 108 zánovních tanků M1A2X Abrams.

Tisícovka obrněnců na pásech
Vůbec nejpočetnějším typem bojového vozidla na Tchaj-wanu je pásový transportér, který byl navržen koncem 70. let a do výzbroje se dostal v roce 1982. Už na pohled se dá odhadnout, že se jedná o příbuzného populárního amerického transportéru M113. Na Tchaj-wanu bylo svého času postaveno malé množství kopií M113 několika různých provedení, čímž se získaly cenné zkušenosti pro projekt vozidla nazvaného CM21. Základní konstrukce se shoduje s americkou předlohou a také motor je tentýž, ale základní hliníkové pancéřování je posíleno další vrstvou, uvnitř které se nachází polyuretan, jenž efektivně pohlcuje a rozvádí energii střel. CM21 proto váží o něco víc než M113, stále si však uchovává možnost plavat. Základní podoba dopraví až 12 pěšáků a nese kulomet M2HB ráže 12,7 mm či granátomet Mk 19 (popř. T91) ráže 40 mm. Testovala se také francouzská věž GIAT Dragar s 25mm kanonem, avšak tato verze se sériově nevyráběla. Tchajwanské ozbrojené síly provozují kolem tisíce obrněnců CM21 a odvozených variant, jichž je celkem šest. Obrněnec CM22 převáží minomet kalibru 107 či 120 mm, kdežto varianta CM23 slouží pro minomet ráže 81 mm. Jméno CM24 dostalo zásobovací vozidlo, jež se užívá k přepravě dělostřelecké munice. CM25 představuje stíhač tanků s řízenými raketami TOW (je zařazený pouze u námořní pěchoty), CM26 je velitelské vozidlo a posledním členem „rodiny“ obrněnce CM21 je rychlý pásový tahač CM27.

Zrození osmikolového vozidla
Tchaj-wan dlouho spoléhal na americké čtyřkolové obrněnce V-150 Commando, ale usiloval i o domácí kolové transportéry. Postrádal však potřebné zkušenosti a Američané mu je nemohli poskytnout, jelikož jejich ozbrojené síly tuto kategorii vozidel používaly jen omezeně a sázely spíše na zahraniční vzory. Tchaj-wan se tedy obrátil na irskou firmu Timoney, která se zabývá vývojem a výrobou součástí pro podvozky a korby různých vozidel. Na bázi designu Timoney Mark 8 posléze vzniklo hodně futuristicky vyhlížející šestikolové vozidlo CM31, ale projevilo se jako nevyzrálé, bylo dodáno jen v nízkém počtu a armáda požádala o nový obrněnec s osmi koly. Na začátku století byl tedy (opět s irskou asistencí) navržen design transportéru, který se začal sériově vyrábět v roce 2007 pod jménem CM32 alias Yunpao („Levhart obláčkový“). Je to konvenčně řešené vozidlo, jež dopraví družstvo osmi pěšáků a nese dálkově řízené střeliště, kde je namontován 40mm granátomet T91 a 7,62mm kulomet T74. Pozdější série by ale měly dostat věž s rychlopalným kanonem ráže 20 až 30 mm a počítá se s širokým spektrem různých účelových verzí. Už bylo dodáno mj. vozidlo palebné podpory se 105mm dělem a vozidlo pro chemický a radiační průzkum, perspektivně má vzniknout také vozidlo minometné, velitelské, sanitní a vyprošťovací a také dvě protiletadlové verze (první s 40mm kanonem T92 a druhá se střelami Tien Chien II). První objednávka pokrývala 600 kusů, ale předpokládá se, že nakonec by mohlo být dodáno až 1400 vozidel všech provedení.

Letouny s vrtulemi i tryskami
Na Tchaj-wanu existuje též firma AIDC (Aerospace Industrial Development Corporation), jež se zabývá vývojem a výrobou letadel. Zkušenosti nasbírala mj. díky servisu amerických strojů a v 70. letech mohla přistoupit k vývoji vlastního stroje, ačkoli vycházela z amerického vzoru. V roce 1973 tedy vyzkoušela prototyp cvičného letounu s názvem T-CH-1 Chung Hsing. Byla to v podstatě odvozenina konstrukce amerického letounu T-28 Trojan, který ale užíval pístový agregát, kdežto T-CH-1 měl motor turbovrtulový. Sériová výroba začala v roce 1976 a celkem bylo dodáno asi 52 kusů, které vedle základní cvičné podoby T-CH-1 zahrnovaly i vyzbrojená letadla A-CH-1 a průzkumná R-CH-1. Následně se už společnost AIDC cítila dost silná též na vývoj proudového stroje, a tudíž 16. září 1980 otestovala podzvukový proudový cvičný letoun AT-3 Tzu Chang („Soběstačnost“). V dalších letech dodala tchajwanskému letectvu 62 strojů, které slouží pro cvičné účely, zatímco jednomístná bitevní verze zůstala jen v prototypu. AT-3 se dosud používají, ale tato konstrukce už jednoznačně zastarala, takže firma AIDC připravuje prototyp nového lehkého cvičného a bojového stroje, jenž nese jméno XT-5 Lan Que („Modrá straka“). V podstatě je to zjednodušená modifikace bojového letadla, které Tchaj-wan pokládá za jeden z „klenotů“ svého průmyslu, a sice stíhače F-CK-1. Je ale nutné dodat, že zrod tohoto letounu by bez pomoci USA takřka jistě nebyl možný.

Ne tak úplně domácí stíhačka
Vývoj letadla F-CK-1 Ching Kuo, známého rovněž jako IDF (Indigenous Defense Fighter), se totiž uskutečnil s pomocí několika amerických značek, mj. General Dynamics (aerodynamika) a Garrett (dvojice motorů). Hbitý nadzvukový letoun využívá převážně americkou elektroniku a poprvé se vznesl dne 28. května 1989. Do řadové služby vstoupil v roce 1995. Je vyzbrojený 20mm kanonem M61A1 Vulcan a dále nese zhruba čtyři tuny bomb a řízených střel, mezi něž (vedle již zmíněných střel Tien Chien I a II a Hsiung Feng II) patří rovněž střela vzduch-země Wan Chien s dosahem až 200 km. Celkem bylo postaveno 131 letadel ve variantách F-CK-1A (jednomístná) a F-CK-1B (dvoumístná). Letouny se nyní modernizují na standard F-CK-1C/D Hsiung Ying („Statečný jestřáb“), který se vyznačuje zejména novou elektronikou, a hovoří se o vývoji stíhačky nové generace. Vedle toho značka AIDC úzce kooperuje s institutem CSIST (Chungshan Institute of Science and Technology), jenž vede vývoj nových typů techniky. Ona kooperace se týká především bezpilotních letadel, kterých na ostrově vzniklo několik typů. Dá se zmínit např. malý stroj Cardinal, větší taktický stroj Albatross (výsledek projektu, který byl dříve nazýván Chung Shang) či letadlo s dlouhou vytrvalostí ASRD, které bude schopno nosit i zbraně a na pohled připomíná americký stroj MQ-9 Reaper. Také tato novinka dokládá, že se zbrojní průmysl na Tchaj-wanu drží moderních trendů a že pořád představuje jednu z hlavních garancí faktické suverenity ostrovní Čínské republiky.

Lukáš Visingr

Parametry tchajwanských pěchotních automatických zbraní

T77
T65
T91
XT97
Ráže munice
9×19 mm
5,56×45 mm
5,56×45 mm
5,56×45 mm
Kapacita zásobníku
15/30 ran
20/30 ran
20/30 ran
20/30 ran
Celková délka *
335/610 mm
990 mm
800/880 mm
770/850 mm
Délka hlavně
215 mm
508 mm
406 mm
370 mm
Prázdná hmotnost
2,80 kg
3,31 kg
3,17 kg
4,00 kg
Úsťová rychlost
295 m/s
900 m/s
975 m/s
920 m/s
Max. kadence
1200 ran/min.
750 ran/min.
850 ran/min.
850 ran/min.
* Se složenou a rozloženou ramenní opěrkou nebo teleskopickou pažbou.
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