Čínská bojová vozidla pěchoty

Ruský vojensko-průmyslový komplex začíná bít na poplach. Silná pozice Ruska v exportu řady kategorií zbraní je ohrožena, protože na trhu se stále silněji prosazují moderní zbraně z Číny. Pro Moskvu je ovšem tato situace dvojnásobně nepříjemná, jelikož to byly také špičkové ruské technologie, které velmi napomohly velkému vzestupu čínského zbrojního průmyslu. Dokazuje to mj. nabídka čínských bojových vozidel pěchoty.

Doba, kdy byla Čína jenom dodavatelem nejlevnějších a málo kvalitních zbraní pro nejchudší země světa, je zřejmě nenávratně pryč. Nízká cena i nadále zůstává významným faktorem pro úspěch techniky z „Říše středu“, její technologická úroveň se ovšem výrazně zlepšila a lze už hovořit o situaci, kdy se nejmodernější čínské zbraně v některých ohledech vyrovnají vyspělé produkci Ruska či Západu. V minulých číslech ATM jsme vám již představili některé z těchto zbraní, např. obojživelná výsadková vozidla, kolové transportéry a samohybné houfnice. Jako další příklad poslouží pásová bojová vozidla pěchoty, jež tvoří páteř výbavy elitních čínských mechanizovaných divizí a jsou nabízena i na export.

Obrněnec s mnoha jmény
Vývoj nového čínského pásového pěchotního obrněnce začal v polovině 90. let, jelikož čínská armáda žádala náhradu za zastaralá vozidla Type 86 alias WZ501 (to je modernizovaná kopie ruského BMP-1) a Type 89 alias ZSD-89 (domácí obrněný transportér, který částečně vychází ze starého Type 63). Jednou z důležitých příčin bylo rostoucí napětí mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem, v důsledku čehož zahájila čínská Lidová osvobozenecká armáda velké reformy své organizace, výcviku a výbavy. Pro vedení pozemních operací tak chtěla získat vozidlo, jež bude mít palebnou sílu, odolnost i pohyblivost na opravdu vysoce moderní úrovni, a to včetně schopnosti rychle plavat a vést efektivní boj i s tanky protivníka. Vývojem byla dle očekávání pověřena největší čínská zbrojovka NORINCO (North Industries Corporation). Ta však nešla originální cestou, nýbrž (jak bylo v té době u čínských firem zvykem) se obrátila do zahraničí a začala hledat vhodný vzor, ze kterého by vyšla. A v kategorii bojových vozidel pěchoty byla volba celkem jasná, jelikož Ruská federace již několik let aktivně nabízela BMP-3, podle řady expertů asi nejlepší vozidlo svého druhu na světě. Přinejmenším co se týče palebné síly, nemá BMP-3 de facto konkurenci. Firma NORINCO původně zvažovala, že zakoupí licenční práva na celý ruský obrněnec, avšak nakonec se rozhodla, že z tohoto vzoru převezme pouze systém výzbroje, resp. věž. Čína tedy uzavřela licenční smlouvu s ruským Kurganským strojírenským závodem (výrobce vlastního BMP-3) a zbrojovkou KBP (dodavatel výzbroje pro BMP-3), jež jí poskytla možnost vyzbrojit nové čínské vozidlo shodně s ruským, ačkoliv konstrukce korby představuje originální čínskou konstrukci. První zprávy o přípravě nového pěchotního vozidla v Číně se objevily na Západě v roce 1997 a hovořily o tom, že půjde o kopii BMP-3, ovšem to se poté ukázalo jako mylné. Obrněnec byl označován jako Type 97 nebo ZBD-97, kromě toho je známo i označení výrobce WZ502 a exportní jméno VN11. V současnosti se však nejčastěji užívá název ZBD-04, který odkazuje k roku zavedení do řadové výzbroje čínské armády. Jako první získaly nová vozidla divize v regionech Guangzhou a Nanjing, veřejně se představila na velké přehlídce konané 1. října 2009 v Pekingu a podle aktuálních odhadů bylo v létě 2012 ve službě zavedeno nejméně pět stovek sériových exemplářů.

Korba a pohonná soustava
Ačkoli se ZBD-04 vzhledově dosti podobá ruskému BMP-3, konstrukce jeho svařované korby je odlišná. Oproti ruskému vozidlu je podstatně konzervativnější. BMP-3 má motor montován vzadu za prostorem roje, řidič sedí vpředu uprostřed a po jeho stranách sedí dva vojáci, jejichž úkolem je střelba ze dvojice 7,62mm kulometů v rozích korby. Naproti tomu ZBD-04 využívá u pěchotních obrněnců obvyklejší konstrukci, kdy řidič sedí vepředu vlevo a motor se nachází vpravo vedle něj; „rohové“ kulomety a střelci chybějí (ostatně i reálná užitečnost tohoto prvku u BMP-3 je předmětem sporů). Za řidičem sedí první ze sedmi mužů výsadku, zbylých šest se nalézá na lavicích na bocích hlavního zadního prostoru. Velitel a střelec mají samozřejmě svá místa ve věži. Bojové vozidlo pěchoty ZBD-04 pohání vodou chlazený šestiválcový dieselový motor, jenž má údajně čínské označení BF8M1015CP a produkuje výkon 404 kW (541 koní). Řidič a první člen roje sedící vedle motoru mají k dispozici velký poklop v horní straně korby, zatímco zbylých šest mužů roje může nasedat nebo vysedat buďto dvěma velkými poklopy za věží, nebo jednokřídlými dveřmi v zádi. Zpoza oněch dvou pokopů lze také vést palbu, při níž samotné poklopy fungují jako štíty. Příslušníci roje mají k dispozici rovněž čtyři střílny, a sice dvě v levém boku korby, jednu v jejím pravém boku a ještě jednu v záďových dveřích. Korba ZBD-04 spočívá na konvenčně řešeném podvozku, jenž má jeden pár hnacích kol vpředu, šest párů pojezdových kol, napínací kola vzadu a tři páry nosných kladek. Na většině snímků mají obrněnce kryty pásů, jež chrání horní část (tzn. zakrývají kladky), ačkoli někdy jsou k vidění i exempláře, jež kryty zcela postrádají. Pojezdová kola jsou zavěšena na torzních tyčích a světlá výška činí 45 cm, vozidlo překoná příkop široký 2,5 m a svislou překážku vysokou 75 cm. Na silnici dosahuje max. rychlosti 70 km/h. Pochopitelně je také plně obojživelné, o což se starají dvě vodní trysky v zádi, odvodňovací pumpy a hydraulicky sklápěný vlnolam pod přední částí korby. Více zahrocená příď ZBD-04 oproti BMP-3 je zřejmě příčinou poněkud vyšší rychlosti plavby, jež činí cca 13 km/h (oproti 10 km/h u ruského typu). Ohledně odolnosti korby nejsou zatím známy detailnější informace, s největší pravděpodobností však půjde o kombinaci oceli, hliníku a moderních umělohmotných kompozitů.

Impozantní palebná síla
Jestliže konstrukce korby ZBD-04 představuje originální čínský design, pak v případě věže se o příliš velké originalitě hovořit nedá. Čína skutečně převzala věž BMP-3 a na pohled jedinou odlišnost představují dvě skloněné a zalomené desky představného pancíře na čelním oblouku věže. S ruským vzorem se shoduje také útočná výzbroj, která se v Číně licenčně produkuje na základě smlouvy s ruskou zbrojovkou KBP (Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija). Hlavní výzbroj ZBD-04 proto představuje 100mm drážkovaný kanon, který je kopií vysoce podařené ruské zbraně 2A70. Může pálit kumulativní nebo tříštivo-trhavé náboje na vzdálenost 4000 m, disponuje poloautomatickým nabíjecím zařízením s kadencí 10 ran za minutu, zásoba munice standardně čítá 40 nábojů. Ale jak známo, kanon 2A70 funguje také coby odpalovací zařízení pro systém protitankových střel 9K116‑3 Basňa‑2 (AT-10 Stabber). Jde o rakety naváděné po laserovém paprsku a opatřené tandemovou kumulativní hlavicí s průrazností 650 mm pancíře. Max. dosah raket 9M117 (odpalovaných pomocí náboje 3UBK10) činí asi 4000 m. Také touto technologií je vozidlo ZBD-04 vybaveno a standardně převáží zásobu osmi raket. Kromě toho ovšem existují informace, že Čína vytvořila pro kanony svých obrněnců vlastní protitankovou řízenou střelu s větším doletem. Sekundární výzbroj vozidla ZBD-04 tvoří 30mm rychlopalný kanon, vycházející z ruské zbraně 2A72. Dovede pálit s kadencí více než 300 ran za minutu, a to na vzdálenost až 2000 m. Je montován vpravo od 100mm děla a jeho munice je uskladněna ve dvou zásobnících, z nichž jeden obsahuje 200 nábojů protipancéřových a druhý 300 nábojů tříštivo-trhavých. Konečně třetí zbraní ZBD-04 je kulomet ráže 7,62 mm, zřejmě s podobnými parametry jako ruský PKT. Kadence činí 650 ran za minutu a k dispozici je 2000 nábojů. Tato zbraň je instalována vpravo od 30mm kanonu. Všechny tři zbraně jsou tedy koaxiální a náměr má rozsah od –6 do +60 stupňů, odměr věže je kruhový. Na zmíněných deskách představného pancíře se nalézají dvě trojice dýmových granátometů, údajně propojené se systémem detekce ozáření laserovým paprskem. Dá se předpokládat, že se i systém řízení palby ZBD-04 shoduje s ruským vzorem. Velitel i střelec tedy mají k dispozici denní a noční senzory, střelec má také systém pro řízení střel po laserovém paprsku. Firma NORINCO zdůrazňuje, že ZBD-04 může pálit na cíle za všech podmínek viditelnosti i za pohybu.

Odvozené varianty ZBD-04
Je známo, že Čína (vedle základní podoby bojového vozidla pěchoty) vyvinula i další obrněná vozidla, jež vycházejí ze ZBD-04. Nejlépe zdokumentované je obrněné vyprošťovací vozidlo, na němž je patrná vzdálená inspirace ruským strojem BREM-L odvozeným z BMP-3. Vozidlo nemá věž, korba je v zadní části poněkud zdvižena a slouží jako základna ramena jeřábu. Dále je vozidlo vybaveno navijáky a dalším vyprošťovacím a opravárenským zařízením. Na obranu disponuje střelištěm s 12,7mm kulometem (střelec však patrně není nijak chráněn), zachována zůstala obojživelnost. Další odvozená varianta má rovněž zvýšenou korbu a funguje jako stroj velitelský. Poslední spolehlivě rozpoznaná úprava ZBD-04 je samohybný minomet, vybavený stejnou věží jako šestikolové vozidlo PLL-05. Věž nese 120mm zbraň s hladkou hlavní, jež se inspirovala ruskými systémy Nona/Věna; jedná se tedy o zbraň spojující vlastnosti minometu, houfnice a kanonu. Při nepřímé palbě dokáže střílet na vzdálenost 9500 m (popř. až 12 800 m s raketovým projektilem), dokáže však vést také přímou palbu na vzdálenost 1200 m. Některé čínské zdroje mluví i o verzi ZBD-04 s protitankovými řízenými raketami a úpravě logistické. Pokud se však hovoří o odvozeninách ZBD-04, je nutno zmínit fakt, že toto bojové vozidlo už patrně není to nejmodernější, co má Lidová osvobozenecká armáda v tomto oboru k dispozici. Od loňského roku totiž přichází stále více informací o vozidle, o němž se zpravidla mluví pod názvem ZBD-08 (výrobní označení WZ502G). Představuje další vývoj ZBD-04, od kterého se liší trochu jinak řešenou a nižší korbou. Údajně nemá vodní trysky, takže ve vodě je poháněno jen pohybem pásů. Fotografie ukazují vozidla ZBD-08 opatřená deskami modulárního pancíře a často také novými kryty pásů s charakteristicky zvlněnou dolní hranou. Podle fotografií bylo zatím identifikováno šest provedení ZBD-08. Základní verze (tedy bojové vozidlo pěchoty) se vyznačuje věží, jež nese zřejmě stejnou výzbroj jako věž ZBD-04, má ovšem poněkud odlišné tvary. Dále existuje i obrněný transportér vyzbrojený střelištěm pro 12,7mm kulomet, varianta s protitankovými řízenými střelami (snad novými HJ-10 či HJ-11), samohybný minomet (opět vybavený 120mm univerzální zbraní), vozidlo vyprošťovací, velitelské a konečně průzkumné. Počty obrněnců na fotografiích, které se objevují od loňského roku, napovídají, že ZBD-08 již bylo zavedeno do řadové výzbroje některých elitních útvarů.

Čínský protějšek řady BMD
Kromě těchto vozidel série ZBD však čínská armáda používá ještě jeden nový obrněnec. Jde o typ, který náleží do stejné kategorie jako ruská vozidla BMD, je to tedy bojové vozidlo určené pro vzdušné výsadkové síly. Výrobcem je opět firma NORINCO, která vozidlo produkuje pod názvem WZ506. Tak jako výše popsané obrněnce má kořeny ve velké reformě čínské armády, zahájené v polovině 90. let. Výbava čínských leteckých výsadkových jednotek byla pokládána za zcela nepostačující, a proto byly nejprve vyvíjeny snahy zakoupit ruská vozidla řady BMD. Jednání ovšem nevedla k úspěchu, a tak se Čína rozhodla vyvinout ekvivalentní vozidlo sama, ačkoli inspirace ruskými vozidly BMD je skutečně evidentní. První prototyp nového obrněnce byl hotový patrně v roce 2000, jak naznačuje první zveřejněné armádní označení ZLC-2000, a do řadové služby se typ dostal nejspíše v roce 2003, neboť dnes bývá obvykle označován jako ZBD-03. První fotografie sériových kusů pocházejí ze společného rusko-čínského vojenského cvičení Peace Mission 2005, ale podrobnější seznámení bylo možné až na oné velké přehlídce uskutečněné 1. října 2009 v Pekingu. ZBD-03 se od ruského stroje na pohled odlišuje zejména vyšší korbou. Vozidlo pohání dieselový motor, jenž je umístěný vpravo vpředu a roztáčí hnací ozubená kola v přední části pásů. Obrněnec má kromě toho pětici párů pojezdových kol, zadní napínací kola a tři páry kladek. Vedle bloku motoru sedí řidič a hned za ním má svou sedačku velitel; každý z nich má k dispozici samostatný poklop, přičemž u velitelova je namontována i souprava denních a nočních senzorů. Třetím členem osádky je střelec, jenž sedí v jednomístné kompaktní věžičce. V zádi se nachází prostor k dopravě pěti mužů výsadku, kteří mohou pálit z šesti střílen (tří v levém boku korby, dvou v pravém boku korby a jedné v zádi). Stejně jako ruský obrněnec BMD-3 je také vozidlo ZBD-03 opatřené hydropneumatickým zavěšením kol, které dovoluje měnit světlou výšku. Při shazování obrněnce na padáku jsou závěsy stažené na minimum, aby se omezily účinky přistání na mechanismus, zatímco při jízdě v terénu je výška závěsů zvětšena na maximum. Vozidlo je pochopitelně bez přípravy plně obojživelné s tím, že ve vodě je pohání otáčení pásů max. rychlostí 6 km/h.

Arzenál a verze vozidla ZBD-03
Shazování se provádí na plošině, která je opatřena čtyřmi velkými padáky s kulatými vrchlíky (ty lze převážet složené na zádi korby za věží) a brzdicími raketovými motory. Má se za to, že přinejmenším tento prvek Číňané z ruského BMD přece jen zkopírovali. Standardním strojem pro shoz ZBD-03 je letoun Iljušin Il-76MD, schopný dopravit tři obrněnce. Osádka a výsadek vozidla ovšem neprodělávají shoz ve vozidlech, nýbrž skáčou samostatně na padácích. (Stejně tomu bylo v případě sovětských, resp. ruských BMD-1 a BMD-2, až u nového typu BMD-3 je standardně možný shoz mužů přímo ve vozidle.) Výzbroj obrněnce ZBD-03 je soustředěna ve věžičce, kterou zbrojovka NORINCO nabízí i pro jiná vozidla pod označením GCTWM (Gun Combined Turret Weapon Module). Věžička nese 30mm automatický kanon, opatřený dvěma zásobníky s celkově 350 náboji (protipancéřové a tříštivo-trhavé) a schopný pálit s kadencí až 300 ran za minutu. Ve věžičce je umístěný také 7,62mm kulomet a na její horní části se nalézá kolejnička pro protitankové řízené rakety HJ-73C. Jedná se fakticky o komplexní modernizaci oblíbené ruské rakety Maljutka, ale nyní s poloautomatickým naváděním, tandemovou hlavicí s průrazností až 800 mm pancíře a dosahem asi 3000 m. Jedna střela je zpravidla převážena na kolejničce a uvnitř jsou k dispozici další tři rakety. Obrannou výzbroj věžičky tvoří dvě trojice dýmových granátometů. Kromě popsané základní verze (tedy bojového vozidla výsadku) jsou ale ve službě nejméně dvě varianty bez věže. Stíhač tanků nese odpalovací zařízení pro rakety HJ-8 s poloautomatickým naváděním po drátě a doletem 6000 m (dají se zhruba považovat za protějšek systému TOW-2) a velitelská varianta má zvýšenou záď korby, aby poskytnula větší prostor pro práci velícím důstojníkům. Vozidlo ZBD-03 ještě pro export nabízeno není, avšak ve prospěch těžšího obrněnce ZBD-04 již značka NORINCO zahájila reklamní kampaň, která prezentuje její výrobek jako levnější a současně stejně výkonnou alternativu BMP-3. Můžeme očekávat, že čínská bojová vozidla pěchoty záhy vyvolají zájem nejen u tradičních odběratelů čínských zbraní (tj. u rozvojových zemí Asie či Afriky), ale že budou i předmětem pozornosti vyspělejších států, pro které může být vojenský a ekonomický vzestup Číny ideálním zdrojem moderní a současně cenově dostupné vojenské techniky.
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TTD čínských pásových bojových vozidel

ZBD-04
ZBD-03
Osádka + výsadek
3 + 7
3 + 5
Bojová hmotnost
21,5 t
8 t
Celková délka
7,52 m
7,62 m
Celková šířka
3,3 m
3,04 m
Celková výška
2,53 m
2,13 m
Max. rychlost na silnici
70 km/h
65 km/h
Max. rychlost na vodě
13 km/h
6 km/h
Dojezd na silnici
400 km
500 km
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