Čínská vozidla Lynx:
Osmikolová horská a výsadková kavalerie

Lehké terénní čtyřkolky již řadu let představují běžnou součást výbavy zvláštních jednotek. Do čínského arzenálu ale náleží také větší vozidla této kategorie, která mají osm kol a mohou nést překvapivě silnou výzbroj. Široké spektrum těchto osmikolových prostředků představila čínská zbrojovka CSCG na loňském veletrhu Air Show China.

Vedle široké škály obrněných vozidel a raketových systémů vyvolávala na veletrhu v čínském Zhuhai značný zájem také lehká osmikolová terénní vozidla, představující větší příbuzné dnes hodně oblíbených čtyřkolek. Ví se, že standardní model „osmikolky“ má v ozbrojených silách ČLR název Shanmao („Rys“) a na světovém trhu je nabízen pod anglickým označením s týmž významem, tedy Lynx. Některé zdroje tvrdí, že slovo Shanmao byla původně pouze přezdívka a teprve později získalo oficiální charakter. Nesporné však je, že tato vozidla nyní reprezentují důležitou položku výbavy některých čínských jednotek.

První zkoušky a experimenty
První fotografie čínských vojenských „osmikolek“ se objevily snad v roce 2006, tehdy je však neprovázely žádné bližší informace. V průběhu dalších let se občas vyskytovaly další snímky, na nichž byly identifikovány nejméně dvě různé základní konstrukce těchto vozidel, a to první s nápadně masivní korbou (připomínající „vanu“) a druhá, jež byla spíš plošší a kompaktnější. Společnými znaky obou bylo umístění motoru uprostřed a smykové řízení. Část pramenů dnes tvrdí, že přinejmenším jeden z těchto typů pocházel od čínské firmy Zhejiang Xibeihu Special Vehicle a že základ čínských „osmikolek“ tvořila kanadská konstrukce vozidel Argo. Nyní lze ale každopádně usoudit, že se jednalo primárně o pokusy a testy, které měly prověřit možnosti této koncepce vozidel. Armáda ČLR se totiž začala o „osmikolky“ zajímat z několika důvodů, mezi něž patřila služba u výsadkových, popř. aeromobilních jednotek, které pro svou přepravu používají vrtulníky. Lehká osmikolová vozidla pak logicky představují vhodný prostředek pro přesun a podporu takových sil. Kromě toho hrály roli i specifické terénní podmínky některých čínských regionů, např. hor na jihozápadě či bažin na jihovýchodě. V případě horského terénu se lehká terénní vozidla nabízejí jako možná náhrada koní a soumarů, kdežto v bažinách může přijít vhod jejich schopnost překonávat i vodní překážky. Nepochybné je, že někdy na počátku této dekády byl do výzbroje některých čínských elitních či speciálních jednotek zaveden zcela nový typ „osmikolky“, který dodává společnost JiaoLing.

Možnosti vozidla JL 1400 UB
Právě toto vozidlo získalo již zmíněné jméno Shanmao („Rys“), avšak ve výrobním programu firmy nese označení JL 1400 UB. Korba z ocelové slitiny opět připomíná „vanu“, ačkoli už ne tak mohutnou jako u onoho staršího pokusného typu. Motor se nově nalézá vzadu a jedná se o čtyřválcový turbodieselový agregát YC 4W 85-20 s objemem 1,4 litru, jenž dodává výkon cca 64 kW. Všech osm kol je hnaných a řízení se děje smykovým stylem, tedy přibrzďováním kol na levé nebo pravé straně. Vedle vysoké pohyblivosti v terénu nabízí „Rys“ též obojživelnost, neboť kola s hlubokým vzorkem ho dokážou pohánět rovněž na vodní hladině. Pneumatiky se vyznačují nízkým tlakem, takže vozidlo zvládá i pohyb v bahně či sněhu. Pohonná soustava je navíc koncipována tak, aby bylo možno se pohybovat dokonce po ztrátě čtyř kol (samozřejmě nikoli všech čtyř na jedné straně). V korbě se nalézá celkově šest sedaček a na kryt motoru lze usadit nosič pro lehké náklady. Vozidlo je vybaveno odnímatelným a sklopným člením sklem, zatímco nad sedačkami je umístěný ochranný rám, který současně slouží pro možnou instalaci lehké výzbroje, popř. pro nasazení plachty nebo pevné střechy. V přední části má JL 1400 UB naviják a na zádi nejen zařízení k tažení přívěsů, lehkých zbraní apod., ale rovněž dva výstupy elektrické soustavy. Celé vozidlo tedy může vlastně sloužit coby malý mobilní generátor např. pro velitelské, spojovací, navigační a senzorové systémy.

Další provedení „osmikolek“
Vozidla JL 1400 UB byla viděna i u čínské policie, avšak hlavními uživateli jsou výsadkové a horské armádní jednotky. „Osmikolky“ se objevují s různými zbraněmi, které bývají umístěny na lafetě na ochranném rámu. Vedle kulometů ráží 5,8 mm, 7,62 mm a 12,7 mm to mohou být samočinné granátomety kalibru 35 nebo 40 mm (více v ATM 1/2016). Dále byly spatřeny dvě varianty „osmikolky“ s těžší výzbrojí převáženou v korbě, a to jedna s odpalovacím zařízením pro osm protitankových řízených střel a druhá s raketometem Typ 63, který má dvanáct trubic pro neřízené rakety ráže 107 mm. Čínské výsadkové jednotky předvedly „osmikolku“ též jako prostředek pro přesun lehkého minometu kalibru 105 mm. Existují také dvě různé modifikace, které mají uzavřenou kabinu. První z nich má celkově čtvery dveře, kdežto druhá sice jen dvě, avšak zato nabízí pozoruhodnou palebnou sílu. Poprvé se objevila na výstavě Air Show China 2014 v expozici výsadkových jednotek, takže se v té době již patrně nalézala ve službě, a roku 2016 byla vystavena v exportní podobě. Za dvoumístnou kabinou je instalován dálkově řízený věžový modul CS/SP1, jehož výzbroj tvoří 23mm kanon. Zásobování střelivem probíhá z levé strany, zatímco vpravo je montovaný kulový senzorový blok s CCD kamerou a infračerveným senzorem s možností zjistit cíl na vzdálenost 3000, resp. 1300 m. Kanon má max. kadenci 350 ran za minutu. „Osmikolka“ s modulem CS/SP1 ovšem byla jen jedním z typové řady vozidel, které na výstavě Air Show China 2016 vzbudila pozornost.

„Rys“ směřuje na světový trh
O export vojenských variant „osmikolky“ JiaoLing JL 1400 UB se stará značka CSCG (China South Industries Corporation Group). Základní provedení s otevřenou korbou se nabízí jednak pod názvem Lynx a jednak pod označením CS/VP4, kde písmena CS identifikují firmu CSCG (u techniky bez tohoto prefixu se většinou jedná o výrobky známější a konkurenční zbrojovky NORINCO). Na loňské výstavě v Zhuhai mělo vozidlo CS/VP4 na ochranném rámu umístěný manuálně ovládaný šestihlavňový kulomet CS/LM12 ráže 7,62 mm s kadencí cca 6000 ran za minutu (nejspíše jde o vylepšenou kopii americké zbraně M134 Minigun). Ale snad ještě větší zájem vyvolala široká nabídka poněkud odlišných osmikolových vozidel, jež rovněž náleží do řady Shanmao a společně se označují též jako Lynx Improved. Poprvé se toto vozidlo objevilo rovněž už v roce 2014 ve zbarvení čínských výsadkových jednotek, kdy se jednalo o verzi pro přepravu nákladů. Oproti základní podobě JL 1400 UB je větší a vyznačuje se odlišnými tvary korby a motorem přesunutým dopředu. Za dvojicí sedaček se nachází ložná plocha, která však může sloužit nejen pro transport nákladů, ale rovněž pro instalaci různých zbraňových i jiných systémů. Na výstavě Air Show China 2016 představila firma CSCG celkem šest různých verzí vozidla Lynx Improved. První z nich byla na tabuli charakterizována jako logistické vozidlo a po levé straně ložné plochy měla malý jeřáb s navijákem.

Verze pro palebnou podporu
Dalším představeným typem bylo průzkumné a velitelské vozidlo CS/VE5, na jehož zádi byly umístěny další dvě sedačky. Uprostřed se nalézal otáčivý senzorový blok na zvedacím stožáru a 12,7mm kulomet W-85 (QJC-88) s ručním ovládáním (na fotografiích pořízených ještě před oficiálním zahájením akce kulomet chybí), avšak bohužel nebyly publikovány další informace o parametrech tohoto prostředku. Následovaly tři typy „osmikolek“ s opravdu silnou výzbrojí, které slouží pro zajišťování dělostřelecké podpory. Vozidlo CS/SS6 má automatický minomet ráže 81 mm, jenž má závěrové nabíjení a evidentně byl zkonstruován coby kopie ruské zbraně 2B9 Vasiljok. Ještě větší palebnou sílu však nabízí prostředek CS/SM10, na němž je umístěna zbraň ráže 120 mm, která kombinuje vlastnosti houfnice a minometu. Trochu připomíná ruské zbraně série Nona/Věna, od kterých se ale liší mj. mohutnou úsťovou brzdou. Max. dostřel při použití munice s přídavným raketovým motorem činí okolo 13,5 km. Zbraň na „osmikolce“ je vybavena i dvojicí mohutných rydel na zádi, neboť jinak by lehký podvozek zaručeně nemohl zvládnout zpětný ráz výstřelu. Účinky střelby na šasi vyvolávají otázky i u předposlední verze vozidla Lynx Improved, na níž je instalovaný 36hlavňový raketomet ráže 107 mm. A konečně poslední obměna má uzavřenou a lehce obrněnou karosérii k přepravě pěchoty. Podle zájmu o nové „osmikolky“ na loňské výstavě lze očekávat, že se dočkají i exportních úspěchů. Prvním zahraničním uživatelem by se údajně mohl stát Pákistán.
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Příbuzný na čtyřech kolech
Vzdáleným příbuzným osmikolového vozidla JiaoLing JL 1400 UB je čtyřkolové vozidlo, jež ovšem nepředstavuje klasickou lehkou terénní čtyřkolku. V jeho případě se jedná spíše o něco mezi čtyřkolkou a kompaktním terénním automobilem. Značně nezvyklým rysem je, že nabízí hned tři sedačky vedle sebe, což bude zřejmě umožněno menšími tělesnými rozměry čínských vojáků. Nad trojicí sedaček se nachází ochranný rám a za nimi je malá valníková ložná plocha s odhadovanou nosností okolo 600 kg. Motor čtyřkolky JiaoLing je umístěný vepředu a patrně jde o shodný agregát jako u „osmikolky“ Lynx. Je známo, že toto vozidlo už náleží do výbavy čínských výsadkářů, kde slouží mj. k transportu lehkých dělostřeleckých zbraní či senzorů pro průzkum a navádění palby. Na výstavě Air Show China 2016 prezentovala značka CSCG tuto čtyřkolku nejenom ve vojenské podobě s „digitální“ kamufláží, ale také jako hasičské vozidlo, které neslo nádrž na vodu, čerpadlo a naviják s hadicí.

Parametry vozidla JL 1400 UB
Max. kapacita
6 osob
Provozní hmotnost
1750 kg
Užitečná nosnost
1100 kg
Max. váha přívěsu
1500 kg
Celková délka
3,840 m
Celková šířka
1,792 m
Celková výška
1,450 m
Výkon motoru
64 kW
Max. rychlost jízdy
65 km/h
Max. rychlost plavby
4 km/h
Dojezd na silnici
400 km
Max. kolmá překážka
0,400 m
Max. šířka příkopu
1,200 m
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