Vojenská přehlídka v Pekingu:
Rudý drak oslavil 60 let

1. října 2009 uplynulo šedesát let ode dne, kdy vítězný Mao Ce-tung vyhlásil Čínskou lidovou republiku. Čína si toto výročí tradičně připomíná velkými oslavami, jejichž součástmi bývají i vojenské přehlídky. Ale přestože se letos objevila řada zajímavých typů techniky, o skutečných schopnostech čínské armády prozradila přehlídka jen málo.

Hlavní část oslav probíhala na pekingském náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men), jež ale bylo pro veřejnost paradoxně uzavřeno, protože oslavy byly určeny vlastně pouze pro vybrané členy komunistické strany. Akci tedy přímo smělo přihlížet jen asi 30 000 osob, mezi kterými samozřejmě nemohlo chybět nejvyšší čínské politické a vojenské vedení, kvůli němuž událost provázela rozsáhlá bezpečnostní opatření. Nejočekávanější částí oslav byla přehlídka, na které svou výzbroj předvedla Lidová osvobozenecká armáda.

Několik statistických údajů
Samotné vojenské přehlídky se zúčastnilo přes 8000 vojáků, zhruba 500 vozidel a raket a přes 150 letadel. Jednalo se o celkem 56 formací; toto číslo není nijak náhodné, protože se shoduje s oficiálním počtem etnických skupin, jež tvoří obyvatelstvo ČLR. Před tribunami s nejvyšším čínským vedením tak propochodovalo čtrnáct sevřených pěších útvarů (celkem asi 3000 mužů a žen) a projelo třicet sestav vozidel, zatímco nad centrem Pekingu prolétlo dvanáct leteckých formací. Hudební doprovod zajišťovala kapela v počtu 1300 mužů. Mezi dvojicí sloupů, které stojí na krajích náměstí, je vzdálenost 96 metrů, takže pochodující vojáci museli udělat přesně 128 kroků o délce 0,75 m. Přehlídka byla trénována několik měsíců předem a vojáci cvičili 12 hodin denně i v teplotách překračujících 40 °C.

Čtrnáct pěších útvarů
Přehlídku zahájila kombinovaná ceremoniální jednotka, sestavená ze členů tří složek čínských ozbrojených sil (tj. pozemní armády, letectva a námořnictva). Pak prošly tři útvary příslušníků pozemních sil, konkrétně kadeti z akademie mechanizované pěchoty, pěchota ze 193. armádní divize a speciální jednotky 38. armádní skupiny. Následovaly tři formace námořnictva (kadeti ze dvou akademií a námořní pěchota) a poté dvě kohorty z letectva (piloti a výsadkáři). Desátí pochodovali kadeti Druhého dělostřeleckého sboru (tedy speciální složky ozbrojených sil, pod kterou spadají balistické rakety). Jedenáctá falanga byla opět kombinovaná a tvořily ji ženy ze tří složek ozbrojených sil. Následovala pekingská policie, kohorta vojáků záložních jednotek a jako čtrnáctá (čili poslední) prošla druhá čistě ženská jednotka, kterou byl útvar ženské milice. Většina vojáků měla nové uniformy s „digitální“ kamufláží. Z výzbroje přitáhly nejvíce zájmu moderní útočné pušky QBZ-95 ráže 5,8 mm.

Tanky, obrněnci a dělostřelectvo
První dvě ze třiceti jednotek vozidel představovaly tanky ZTZ-99 a ZTZ-96A. Po nich projela obojživelná bojová vozidla ZTD-05 se 105mm děly a bojová vozidla pěchoty ZBD-97 (velice blízká ruskému typu BMP-3). Pátou sestavu tvořily osmikolové obrněné transportéry ZBL-09, šestou obojživelná pěchotní vozidla ZBD-05 (mající tentýž podvozek jako ZTD-05) a sedmou výsadková bojová vozidla ZBD-03 (připomínající ruská BMD). V osmém útvaru jely obrněné vozy pořádkových jednotek policie ZSL-92. Přehled dělostřeleckých systémů zahájily 155mm samohybné houfnice PLZ-05 a příbuzné 122mm zbraně PLZ-07. Po nich projely dvě jednotky dělostřeleckých zbraní na šestikolových podvozcích, a sice 120mm systémy PLL-05 (spojující výhody kanonů, houfnic i minometů) a 100mm protitankové kanony PTL-02. Třináctá falanga sestávala z 300mm raketometů PHL-03 a spektrum čínských obrněnců uzavíraly stíhače tanků WZ-91 s protitankovými řízenými střelami HJ-9.

Řízené střely a podpůrné síly
Pořadové číslo patnáct obdržely hybridní protiletadlové komplety PGZ-95A, vybavené kromě 25mm kanonů malými raketami QW-2. Jako šestnácté projížděly mobilní protiletadlové střely HQ-7B. Sedmnáctou kohortu tvořily nákladní vozy předvádějící řízené střely protiletadlových komplexů námořnictva HHQ-16 a HHQ-9 a na automobilech osmnácté falangy byly umístěny protilodní střely YJ-83. Po nich byla předvedena samohybná pobřežní vypouštěcí zařízení pro střely YJ-62. Formace č. 20 a 21 nabízely pohled na odpalovací zařízení protivzdušných raket dlouhého a středního dosahu HQ-9 a HQ-12. V dalších dvou sestavách se představily mobilní radary protivzdušné obrany, komunikační vozidla a elektronické rušiče. 24. formace sestávala z automobilů vezoucích bezpilotní letouny ASN-105 a ASN-207. Nejrozmanitější ovšem byla „logistická“ kohorta č. 25, ve které jela zdravotnická vozidla, polní kuchyně, cisterny s pitnou vodou i palivem a konečně mostní automobily.

Druhý dělostřelecký sbor
Pravděpodobně nejvíce očekávaná část vojenské přehlídky přišla na řadu až jako poslední. Šlo o již zmíněný Druhý dělostřelecký sbor, jenž operuje s balistickými raketami a též pozemními střelami s plochou dráhou letu. Dvacátá šestá kohorta byla utvořena raketami krátkého dosahu DF-15B s konvenčními hlavicemi a po ní se představily (údajně opět jenom konvenční) rakety krátkého dosahu DF-11A. Falanga č. 28 sestávala z odpalovacích zařízení pro střely s plochou dráhou letu CJ-10. Jako předposlední projížděly po náměstí balistické rakety středního dosahu DF-21C a celou přehlídku vozidel zakončila formace samohybných odpalovacích zařízení pro mezikontinentální rakety DF-31A. Ale tyto zbraně, ačkoliv nebývají veřejně vidět příliš často, jsou už západním expertům poměrně dobře známé; nenaplnila se očekávání, že by Čína mohla předvést nejnovější mezikontinentální rakety DF-41, popř. ponorkové JL-2. (Čínské balistické střely popisuje článek v ATM 11/2008.)

Dvanáct leteckých formací
Leteckou část zahájil letoun pro včasnou výstrahu a vzdušnou kontrolu KJ-2000, doprovázený osmi stíhačkami J-7GB. Následovala dvě hlídková letadla KJ-200 s eskortou šesti stíhačů J-11 (čínská kopie Su-27). Třetí formace sestávala z patnácti bombardérů H-6H s řízenými střelami KD-63, jako čtvrté prolétly dva vzdušné tankery H-6Y, jež převedly doplňování paliva dvěma stíhačům J-10 a dvěma J-8D. Pátý útvar tvořilo patnáct stíhacích bombardérů JH-7A, po nichž proletěly tři formace po šestnácti letounech, a to těžké výškové stíhače J-8F, nové víceúčelové J-10 a dvoumotorové J-11. Devátou sestavu tvořilo deset transportních vrtulníků Z-8, zatímco útvary č. 10 a 11 čítaly po osmnácti bojových helikoptérách Z-9WZ a Z-9WA. Show skončila průletem pěti akrobatických cvičných strojů JL-8.

Působivá podívaná, ale…
Pekingská vojenská přehlídka byla určitě skvěle zorganizovanou a provedenou podívanou, ale o skutečných vojenských kapacitách Lidové osvobozenecké armády příliš nevypověděla. Čína představila elitní vojáky s relativně moderní výzbrojí, ale takové jednotky tvoři jen malou část (podle odborných odhadů max. pětinu) celé armády a zbytek má podstatně horší úroveň co do kvality výcviku i vybavení. Opravdu moderních typů zbraní, jež byly představeny, zatím ČLR vyrobila patrně jen nízké a v praxi málo významné počty. Oficiální tvrzení, že všechny zbraně z přehlídky jsou „Made in China“, je nutno konfrontovat s faktem, že se vesměs jedná o kopie zahraničních (především ruských) zbraní nebo čínské aplikace cizích technologií (z nichž řada byla získána „nestandardními“ metodami). Samozřejmě nelze pochybovat o tom, že ozbrojené síly ČLR procházejí reformami; to dokládají mj. moderní bojová vozidla či taktické bezpilotní letouny. Současně je ovšem zjevné, že k úrovni armád vyspělých západních zemí musí Lidová osvobozenecká armáda urazit ještě dlouhou cestu.

Lukáš Visingr
Foto: Chinese Internet
Pozn. Část fotografií pochází z noční zkoušky přehlídky, která proběhla 10. září 2009.

Balistická raketa středního doletu DF-21C představuje moderní a obávanou zbraň. Má dostřel přes 3000 km, motor na tuhé palivo a koncové navádění, a proto se mnohdy spekuluje o jejím možném využití proti americkým letadlovým lodím.

Samohybná houfnice PLZ-07 je málo známou zbraní, která byla veřejně prezentována poprvé. Má ráži 122 mm, ale využívá i řadu součástí ze 155mm typu PLZ-05. Maximální dostřel nové zbraně se pohybuje kolem 22 km.

Střela s plochou dráhou letu CJ-10 je údajně pozemní úpravou již zavedené letecké a námořní zbraně DH-10, jež vznikla nejspíše spojením prvků americké střely Tomahawk a ruské Ch-55. Maximální dolet je odhadován na 2500 km.

Kombinovaná divize ženské služby (Tri-service Female Servicewoman Division) je jednotkou složenou z příslušnic pozemních vojsk, letectva i námořnictva.

Obojživelné bojové vozidlo (popř. lehký tank) ZTD-05 je jednou z variant typu označovaného ZBD-2000. Věž převzatá z lehkého tanku ZTS-63A obsahuje stabilizovaný drážkovaný kanon ráže 105 mm a dva kulomety ráží 12,7 a 7,62 mm.

Bezpilotní letadlo ASN-207 je jedním z několika typů taktických prostředků bez osádky, které čínská armáda užívá k průzkumu bojiště. Má operační dolet 600 km, může létat ve výškách až 6000 m, dosahuje rychlosti 210 km/h a nese optoelektronické senzory. Alternativně se však dá nasadit i jako nosič elektronických rušiček.

Druhou hlavní variantu obojživelného vozidla ZBD-2000 představuje pěchotní bojové vozidlo ZBD-05, předvedené v kamufláži námořní pěchoty. Ve věži, výrazně připomínající ukrajinský typ Škval, je umístěn 30mm kanon a 7,62mm kulomet; na věži jsou protitankové řízené rakety HJ-73C. Obrněnec ZBD-05 přepraví výsadek 6 až 8 mužů.

Tankovací letoun H-6Y je odvozen od bombardéru H-6. Na přehlídce demonstroval tankování paliva za letu do nejnovějších stíhaček čínského letectva J-10. Tyto bojové letouny konstrukce „delta-kachna“ jsou ve službě od roku 2005. Vyhlížejí velice moderně, avšak o jejich reálných schopnostech se zatím převážně jen spekuluje.

Balistická raketa DF-31 na tuhé palivo s mobilním odpalovacím zařízením se řadí již ke druhé generaci mezikontinentálních střel ČLR. Předvedená verze DF-31A má dolet cca 12 000 km a nejspíše přepraví i několik samostatných jaderných hlavic. Podle aktuálních odhadů však Čína disponuje jen malým počtem těchto zbraní.

Mezi nejmodernější obrněná vozidla ČLR patří kolové transportéry ZBL-09 (označované také VN1), které se údajně vyrovnají americkému typu Stryker. Základní verze nese 30mm kanon, 7,62mm kulomet a protitankové střely HJ-73C. Vozidlo s kompozitním pancéřováním z kovu a keramiky váží 21 tun a jezdí rychlosti až 100 km/h.

Raketový systém protivzdušné obrany HQ-9 se často označuje jako „čínský S-300“, ale patrně využívá také technologie amerického Patriotu. Účinný dolet údajně sahá od 500 m do 200 km; do vzdálenosti 30 km může systém ničit i balistické střely.
 
Komplet protivzdušné obrany středního doletu HQ-12 je znám také pod exportním označením KS-1. Vznikl jako náhrada zastaralých střel HQ-2 (tj. kopií sovětských S-75), má dosah okolo 50 km a může napadat snad i některé balistické cíle.

Stíhač tanků PTL-02 využívá podvozek známého transportéru WZ551. Základní výzbroj tvoří 100mm hladký kanon střílející náboje typu APFSDS s wolframovým jádrem. Vozidlo váží 19 tun a na silnici dosahuje rychlosti 80 km/h.

KJ-2000 je nejvýkonnějším letounem včasné výstrahy a vzdušné kontroly (AWACS), jaký má čínské letectvo k dispozici. Vychází z ruského typu A-50 (resp. Il-76MD), ale má nový čínský radar s trojúhelníkovou anténou a elektronickým vychylováním paprsku. Podle fotografií byly dosud identifikovány čtyři exempláře.

Samohybný dělostřelecký systém PLL-05 na podvozku transportéru WZ551 disponuje zbraní, jež má ráži 120 mm a kombinuje možnosti kanonu, houfnice a minometu (podobně jako ruské typy Nona a Vena). Maximální dostřel činí 12 800 m.

Policejní úprava transportéru ZSL-92 (upgrade známého WZ551) se nazývá také WJ-03B. Má 12,7mm kulomet QJC-88, dvě vodní děla a vrhače granátů se slzným plynem. Obrněnce užívá mj. speciální zásahové policejní komando „Sněžný levhart“.

Čínské jednotky pobřežní obrany mají ve výzbroji i samohybná odpalovací zařízení pro řízené protilodní střely YJ-62, které poněkud připomínají americké střely Tomahawk. Jsou poháněny proudovými motory a mají dolet přibližně 300 km.

Kombinovaná ceremoniální jednotka (Tri-service Ceremonial Unit) je vytvořena z příslušníků čínských pozemních, leteckých i námořních sil.

Nejmodernějším tankem čínské armády je ZTZ-99, který svou úrovní údajně odpovídá novým verzím ruského T-72. Má 125mm hladký kanon se samočinným nabíjením, dva kulomety ráže 12,7 a 7,62 mm a modulární pancíř. Bojová hmotnost činí 54 tun.

300mm dělostřelecký raketomet PHL-03 se nápadně podobá ruskému typu 9K58 Smerč. Nese dvanáct trubic pro rakety se submunicí a maximální dostřel se udává až 150 km, ačkoli na toto číslo zahraniční odborníci pohlížejí skepticky.

Čínské výsadkové jednotky disponují bojovými vozidly ZBD-03 (dříve označovanými rovněž ZLC-2000), jejichž konstrukce evidentně kopíruje známé ruské obrněnce řady BMD. ZBD-03 váží cca 8 tun. Jeho výzbroj tvoří 30mm kanon, 7,62mm kulomet a protitankové řízené rakety HJ-73C. Na zádích vozidel jsou sbalené padáky.

155mm samohybná houfnice PLZ-05 je nejvýkonnější hlavňový dělostřelecký komplet čínské armády. Vykazuje velkou příbuznost s ruskou houfnici 2S19 Msta. Má automatické nabíjení a díky hlavni o délce 52 ráží střílí na vzdálenost až 50 km.

Protivzdušnou obranu čínských pozemních jednotek na bojišti zajišťují např. mobilní raketové systémy HQ-7B (exportní označení FM-90) s radarovým naváděním. Vycházejí z technologie francouzského kompletu Crotale a mají dosah 15 km.

O námořním komplexu protivzdušné obrany HHQ-16 je známo jen málo, avšak podle vzhledu raket se dá předpokládat, že jde o čínskou kopii ruského typu 9K37 Buk, resp. Štil. Maximální účinný dostřel by se pak pohyboval mezi 35 a 50 km.

Balistická střela DF-15B má dosah přibližně 600 km a často se o ní hovoří jako o „raketě proti Tchaj-wanu“. Podle odhadů USA dnes čínská armáda vlastní nejméně 300 kusů různých verzí DF-15 a většina z nich asi opravdu míří na „vzbouřenou provincii“.

Hybridní protiletadlový systém PGZ-95A slouží pro obranu na krátké vzdálenosti. Kromě čtyř 25mm rychlopalných kanonů s radiolokačním naváděním nese rovněž čtyři malé rakety QW-2 s infračerveným naváděním a doletem 6000 m.

Mezi verze obrněného transportéru WZ550 patří i stíhač tanků WZ-91 (objevuje se také název AFT-9). Je opatřen věží se čtyřmi protitankovými řízenými raketami HJ-9, které jsou nápadně podobné izraelskému typu MAPATS a mají dosah 5500 m.

Na počest šedesáti let existence Čínské lidové republiky zaznělo šedesát ran ze zvláštních děl, která byla zhotovena právě pro tyto slavnostní účely.
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