Čínská vojenská vozidla:
Ukázky arzenálu asijského draka

Čínská lidová republika již dávno není zaostalou zemí třetího světa, nýbrž velmocí, jež si nárokuje status supervelmoci. K tomu samozřejmě přísluší i moderní vojenská technika, kterou čínská armáda příležitostně ukazuje na přehlídkách.

Čínská Lidová osvobozenecká armáda (PLA) sice prodělala velké zeštíhlení, představuje však stále nejpočetnější ozbrojenou sílu na světě. V aktivní službě stojí víc než dva miliony mužů a žen, z čehož více než polovinu tvoří pozemní armáda. Ta provozuje mj. cca 6700 tanků, okolo 9000 pěchotních obrněných vozidel nebo přes 13 000 dělostřeleckých zbraní. Ačkoliv spousta typů spadá ještě do éry studené války, PLA prodělává rychlou modernizaci a zavádí i opravdu vyspělé zbraně, jež se v některých případech vyrovnají těm západním či ruským. Pochopitelně nelze opomenout skutečnost, že nejde zdaleka jen o produkty práce čínských inženýrů, jelikož Čína systematicky kopíruje nejrůznější zahraniční vzory, které kombinuje s domácími prvky a konstrukcemi. Někdy je proto dosti složité určit, kde končí „reverzní inženýrství“ a kde začíná originální domácí vývoj, nepochybné však je, že Číně se touto cestou daří redukovat vývojové náklady, což pak logicky přináší i komparativní výhodu na světovém trhu, kde čínský průmysl nabízí techniku s velice příznivým poměrem výkon/cena. Ty nejkvalitnější produkty jsou však vyhrazeny pro PLA, která se jimi mohla pochlubit i na velkolepých přehlídkách, jež se konaly v letech 2009 a 2015 v Pekingu a v roce 2017 ve Vnitřním Mongolsku. Díky jejich mediálním pokrytím vám můžeme předložit alespoň krátký pohled do soudobého spektra nejdůležitějších bojových i podpůrných vozidel působících v arzenálu PLA.
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Automobil Beijing Auto BJ80 na pohled poněkud připomíná Mercedes-Benz řady G, což není náhoda, neboť z německé konstrukce vychází. Vůz na snímku použil na přehlídce v roce 2017 pro průjezd čínský prezident Si Ťin-pching. Jako zajímavost se dá dodat, že derivát vozu BJ80 zvaný S80 bude produkovat česká firma SVOS z Přelouče, která jej hodlá nabídnout i Armádě ČR jako perspektivní náhradu vozů Land Rover.

Obrněný automobil CSK141 představuje variantu vozidla DongFeng EQ2050 Mengshi, jak se nazývá čínský klon amerického HMMWV. Obrněnec CSK141 se vyznačuje delším rozvorem, nabízí prostor pro až deset mužů a jeho karosérie odolává střelivu ráže 7,62x54 mm. Používají ho nejen vojenské síly, ale také čínské policejní jednotky. Vznikla rovněž šestikolová varianta a celá řada účelových provedení včetně nosičů výzbroje.

Automobil DongFeng EQ2050 Mengshi nezapírá skutečnost, že vznikl jako kopie amerického vozu HMMWV. Na rozdíl od řady jiných čínských kopií však jde o výsledek oficiální licence; první série se dokonce částečně montovaly z amerických komponentů. V současnosti lze tento typ označit za základní lehký taktický užitkový automobil v PLA, který se používá pro převoz vojáků, případně i pro náklad cca 1,5 tuny. Objevilo se také široké spektrum speciálních verzí, např. tyto skříňové vozy s anténami pro satelitní komunikaci.

Mezi důležité typy nákladních automobilů v PLA patří DongFeng EQ2102, který byl původně vytvořen jako kopie japonského auta Nissan Diesel Condor CM. V čínské armádě je nejčastěji vidět jako nákladní valník s plachtou nebo se skříňovou nástavbou. Tento konkrétní kus slouží jako tzv. vozidlo životní podpory, tj. k zajišťování potravin, pitné vody a elektřiny pro vojáky. Vozidlo EQ2102 standardně dopraví náklad 3,5 tuny.

Protiletadlový raketový komplex HQ-12, známý i pod exportním názvem KS-1, vznikl vlastně jako náhrada za starý systém HQ-2, tedy čínskou kopii sovětského typu S-75 Dvina. Na rozdíl od něj patří HQ-12 mezi samohybné a skládá se z několika vozidel. Snímek zobrazuje vozidlo sloužící pro vypouštění dvou raket s max. dosahem asi 40 km a vybavené naváděcím radarem, zatímco na dalším vozidle je umístěný přehledový radar. Komplet HQ-12 vlastní protivzdušné síly čínské armády, kdežto exportní KS-1 koupil např. Myanmar.

Komplet protivzdušné obrany HQ-9 se řadí mezi nejvýkonnější typy své kategorie. V podstatě jde o čínský derivát ruského typu S-300, byť pozdější verze jako HQ-9B už patrně představují spíš výsledky domácího vývoje. Systém užívá samohybná odpalovací zařízení pro čtyři rakety s max. doletem kolem 200 km a několik typů mobilních radiolokátorů. Uvádí se, že nejnovější varianta HQ-9C již má aktivní radarové navádění. Čína vyvinula i exportní variantu FD-2000, kterou dnes vlastní Pákistán, Turkmenistán a Uzbekistán.

Čínská armáda se nehodlá vzdát ani hlavňových protivzdušných komplexů, jak dokazuje např. PGZ-07 na pásovém podvozku. Představuje vlastně určitý protějšek německého samohybného protiletadlového prostředku Gepard. Na korbě se nalézá masivní věž se dvěma kanony ráže 35 mm, jež vycházejí ze zbraní známé švýcarské zbrojovky Oerlikon. Mezi nimi je nainstalována anténa střeleckého radaru a na horní části věže pracuje přehledový radar. PGZ-07 dokáže pálit jak na letouny a vrtulníky, tak i na řízené rakety.

Raketomet PHL-03 je příbuzným ruského systému Smerč a stejně jako on disponuje raketami, jež se odpalují z dvanácti trubkových raketnic kalibru 300 mm. Maximální dostřel se většinou uvádí kolem 100 km, ačkoli některé zdroje hovoří o 150 km. PHL-03 vypouští střely, jež mají kontejnerové hlavice se submunicí, existují též rakety s koncovým naváděním. Vedle PLA byl pod označením AR2 zařazen do výzbroje armády Maroka.

Samohybný dělostřelecký komplex PLL-05 ráže 120 mm lze stručně popsat jako minomet, ale do jisté míry může zastat i roli houfnice a kanonu. Jeho drážkovaná zbraň, velice podobná těm z ruské řady Nona/Věna, může zajišťovat přímou či nepřímou střelbu různými typy projektilů, a to na max. vzdálenost přes 12 km. Sama zbraň se nachází v otáčivé věži, jež je namontována na šestikolovém podvozku z obrněného transportéru WZ551.

Základem samohybné houfnice PLZ-05 kalibru 155 mm byl exportní systém PLZ-45, který se dostal mj. do výzbroje Kuvajtu či Alžírska. Zbraň PLZ-05 pro PLA se liší zejména tím, že její hlaveň má délku 52, nikoli 45 násobků ráže. Max. dostřel se standardní municí činí cca 40 km a s projektilem poháněným raketou přes 50 km. Objevily se dokonce zprávy, že byl vytvořen i granát s dostřelem možná až 100 km. PLZ-05 má poloautomatické nabíjecí zařízení, s nímž se dá vést palba trvalou kadencí okolo 10 ran za minutu.

Čínské vzdušné výsadkové jednotky spoléhají zejména na pásová vozidla ZBD-03, jež spadají do stejné kategorie jako ruské obrněnce řady BMD. Vozidlo ZBD-03 o váze okolo 8 tun může dopravit tříčlennou osádku a pětičlenný roj. Jeho výzbroj tvoří 30mm kanon, 7,62mm kulomet a protitankové řízené střely HJ-73C na kolejničce. K výsadku slouží platforma s padáky, které jsou na snímku zachyceny sbalené na zádích obrněnců.

Bojové vozidlo pěchoty ZBD-04A dnes reprezentuje nejmodernější prostředek pro přepravu a palebnou podporu čínských mechanizovaných sil. Na pohled se podobá ruskému typu BMP-3, od něhož se ve skutečnosti hodně liší konstrukcí korby, výzbroj však odpovídá ruskému vzoru a tvoří ji kanony ráží 100 a 30 mm a kulomet ráže 7,62 mm. Obrněnec má tříčlennou osádku a v zádi dopraví sedm mužů. Váží kolem 24 tun a může plavat; základní verze typu ZBD-04 má dva vodomety, kdežto „áčko“ spoléhá na pohyb pásů.

Osmikolový obrněný transportér ZBL-08 vznikl jako výsledek komplikovaného vývoje a dnes tato „rodina“ patří mezi nejvýznamnější typy obrněnců v PLA. Vedle tříčlenné osádky převáží sedm až deset pěšáků. Výzbroj obsahuje 30mm kanon, 7,62mm kulomet a protitankové rakety HJ-73C, ale na bázi této konstrukce vznikla řada speciálních variant; na snímku je vozidlo pro doplňování munice. Obrněnec ZBL-08 se pod jménem VN1 nabízí také na světovém trhu, kde se prvním zahraničním odběratelem stala Venezuela.

Mezi četné deriváty osmikolového transportéru ZBL-08 náleží např. vozidlo ZTL-09, které se dá popsat jako stíhač tanků či vozidlo palebné podpory. Disponuje mohutnou věží, ve které se nachází 105mm drážkovaný kanon s ručním nabíjením, jenž dokáže kromě klasických granátů vystřelovat i laserem naváděné protitankové rakety. Vedle toho se od transportéru ZBL-08 liší tím, že má motor umístěný vzadu, nikoli vepředu.

Páteř výzbroje čínských tankových sil představuje tank ZTZ-96, jehož nejnovější podoba nese označení ZTZ-96G. Spadá do druhé generace čínských tanků, a to jako poslední člen řady, jež začala obrněncem Typ 80. Tank ZTZ-96 váží 42 tun a jako hlavní výzbroj nese 125mm kanon s automatickým nabíjením, kromě kterého disponuje dvěma kulomety ráže 12,7 a 7,62 mm. Je vybaven vrstveným, přídavným i reaktivním pancéřováním. Na jeho bázi vznikl také typ VT2, který se (zatím bez úspěchu) nabízí na mezinárodním trhu.
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