Vojenská přehlídka v Pekingu:
Nové zuby a drápy asijského draka

Dne 3. září 2015 se v Pekingu uskutečnila obrovská vojenská přehlídka u příležitosti 70 let od vítězství nad Japonskem. Znalci i fandové vojenství z celého světa sledovali tuto událost velice pozorně, jelikož Čína ji využila pro veřejnou prezentaci několika nových typů techniky, zvláště pak obrněných vozidel a systémů řízených raket.

Letošní rok se bezesporu zapíše do dějin vojenství také díky dvěma velkým přehlídkám, jež se konaly v Moskvě a Pekingu. Jestliže Rusko na ní představilo několik supermoderních vozidel, jež dosud prodělávají testy a do služby se dostanou až za několik let, Čína předvedla techniku, která se již nalézá v řadové výzbroji (byť v některých případech patrně jen v malých počtech). Po náměstí Nebeského klidu pochodovalo jedenáct útvarů čínské pěchoty a projelo víc než pět stovek vozidel, kdežto ve vzduchu bylo k vidění přes 200 letounů a vrtulníků. Na přehlídce se objevila vesměs technika, pro niž to znamenalo veřejnou premiéru, přestože experti a fanoušci znali většinu typů již z dřívějších neoficiálních zpráv.

Spektrum obrněných vozidel
Už v pěších formacích bylo možno zhlédnout zajímavou výzbroj, a to útočné pušky QBZ-95 a QBZ-03 zvláštní čínské ráže 5,8 mm. Přehlídku vozidel pak zahájily lehké terénní automobily DongFeng EQ2050 Mengshi, v podstatě klony amerického HMMWV. Vedle základní podoby k dopravě osob (a)nebo nákladu se poté ukázaly další varianty, a to dvě velitelské a spojovací, jedna sanitní a dvě prodloužené pancéřované, z nichž jedna (jež spadá do arzenálu tzv. Lidové ozbrojené policie) má šest kol. Nejtěžším prezentovaným typem byl již známý tank ZTZ-99A, poprvé se ale ukázal vyprošťovací obrněnec na jeho bázi. Čínská námořní pěchota představila své lehké plovoucí tanky ZTD-05, zatímco výsadkové síly (patřící pod letectvo) ukázaly lehká bojová vozidla ZBD-03, představující ekvivalenty ruské řady BMD. Hlavním typem bojového vozidla pěchoty pozemních sil byl typ ZBD-04A, velice vzdálený příbuzný ruského BMP-3, a premiéru si odbyly i dvě jeho varianty, a to zkrácený obrněný (možná velitelský) transportér a nosič protitankových řízených střel s dlouhým dosahem AFT-10. Z těžkého dělostřelectva byl předveden jenom jediný typ, a to 155mm samohybná houfnice PLZ-05, doplněná velitelskými vozidly na bázi starého pásového transportéru ZSD-89.

Raketové systémy a logistika
Kupodivu chyběla základní podoba osmikolového obrněného transportéru ZBL-09, avšak o to zajímavější byly jeho odvozené verze. Vedle již známého vozidla palebné podpory ZTL-09 se jednalo o velitelské a spojovací vozidlo, vyprošťovací obrněnec a konečně vozidlo k přepravě a nabíjení munice. Ukázky protivzdušné obrany zahájily kanonové komplety PGZ-07 (z nichž každý má dva 35mm kanony), jejichž formaci vedly mobilní vyhledávací radary. Dále byly na náměstí Nebeského klidu představeny protivzdušné raketové systémy dlouhého dosahu HQ-9, středního dosahu HQ-12 a krátkého dosahu HQ-6A, doplněné i kanonovými prostředky blízké obrany LD-2000. Následovaly raketové zbraně námořnictva, které se chlubilo protivzdušnými raketami krátkého dosahu HHQ-10 a dlouhého dosahu HHQ-9, protilodními raketami YJ-83 a YJ-12 (pro druhou se jednalo o veřejnou premiéru) a raketovými systémy pro pobřežní obranu YJ-62. Poté projely raketové komplexy Druhého dělostřeleckého sboru, a sice balistické střely DF-15B, DF-16, DF-21D, DF-26, DF-31A a DF-5B a křižující střely DF-10A; o všech se více dočtete na jiném místě tohoto čísla. Veřejnost mohla spatřit i velké protivzdušné radiolokátory K/LLQ-305A a K/LLQ-305B či širokou škálu verzí nákladních automobilů, mj. jeřáby, čističe letištních drah nebo cisterny na palivo a pitnou vodu.

Přehlídka letounů a vrtulníků
Ještě v pozemní části přehlídky projela vozidla, která vezla tři typy bezpilotních letadel, a sice malý taktický stroj BZK-008 (CH-91), letoun pro střední výšky GJ-1 Wing Loong vybavený i výzbrojí a konečně stroj BZK-005 Giant Eagle pro velké výšky. Ve vlastní letecké části mohli diváci spatřit stíhačky J-10 Firebird (včetně akrobatických modifikací J-10AY a J-10SY), dále stroje J-11A a J-11B (tedy čínské deriváty Su-27), palubní stroje J-15 Flying Shark (tj. vlastně klon ruského Su-33) a stíhací bombardéry JH-7A Flying Leopard. Vůbec poprvé se předvedly strategické bombardéry H-6K Mars a proběhlo též atraktivní tankování za letu z letadla H-6U. Kromě již známého radiolokačního stroje KJ-2000 Mainring na bázi Il-76 se předvedlo široké spektrum verzí dopravních letadel Y-8 a Y-9, a to radarové Y-8J, KJ-200 a KJ-500, velitelský Y-8T a konečně Y-8JB pro elektronický průzkum. Prolétly též vrtulové cvičné letouny CJ-6 a několik typů helikoptér; kromě vyzbrojených víceúčelových Z-9WA/WZ Haitun to byly těžké transportní stroje Z-8B a konečně bitevní WZ-10 a WZ-19. Celkově se jednalo nejen o vysoce působivou demonstraci síly a pokroku v čínské armádě, ale nesporně i o zajímavou prezentaci techniky pro zákazníky čínského zbrojního průmyslu.
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