Čínské bojové roboty:
Říše středu rychle dohání konkurenci

Nástup pozemních bojových vozidel bez lidské osádky patří mezi nejvýznamnější trendy, jež se týkají armád vyspělých zemí. Stranou proto nemohla zůstat ani Čínská lidová republika, která již zavedla do služby vyzbrojený pásový robot Sharp Claw 1. Čínský průmysl už ale představil daleko více typů včetně vskutku bizarních konstrukcí.

Ačkoliv se hlavní díl pozornosti v oboru zbraní bez osádky dosud týká bezpilotních letadel, na scéně se již pevně etablovaly také vyzbrojené, resp. bojové pozemní roboty. Obvykle se jedná o nevelká pásová či kolová vozidla, jež nesou lehkou výzbroj (typicky kulomety a malorážové kanony, někdy i raketové zbraně) a ovládají se na dálku, ale stále častěji mají také jistý stupeň autonomie. V médiích se většinou vyskytují informace o typech z USA (více v minulém čísle) a Ruska, ale v posledních letech zaznamenal tento sektor impozantní rozvoj též v Číně, odkud pochází řada pokročile působících bojových robotů.

Počátky čínských robotů
Podrobné informace o kořenech vývoje těchto prostředků chybějí, avšak z různých náznaků se dá odvodit, že tento proces měl víceméně podobný průběh jako v jiných vyspělých státech. Již z první dekády třetího tisíciletí jsou známy snímky prvních čínských vojenských a policejních robotů, konkrétně malých dálkově řízených manipulátorů pro bezpečnou práci s výbušninami. Někdy na přelomu první a druhé dekády začal vývoj bojových, resp. vyzbrojených robotů a za několik let se jeho výsledky začaly vyskytovat v médiích a na výstavách. Čínské zbrojovky se samozřejmě běžně účastní i akcí v zahraničí, nap. veletrhu IDEX v Emirátech, ovšem největší spektrum robotů se veřejnosti předvádí na Airshow China v Zhuhai, která se koná každý sudý listopad. Nedlouho před touto akcí probíhá událost, jež rovněž prokazuje velký význam, který se v Číně pozemním robotům přisuzuje. Nese název Crossing Obstacles, počínaje rokem 2014 se koná vždy na podzim sudého roku a v podstatě představuje obdobu americké akce DARPA Grand Challenge, resp. soutěž autonomních vozidel. Čínská akce ovšem obsahuje daleko více disciplín, neboť vedle navigace v neznámém terénu se ověřuje mj. průzkum, jízda ve formaci, nakládání a vykládání materiálu či dodávky elektřiny.

Řada pokusů a programů
Také z řady dalších zdrojů (např. z materiálů univerzit a výzkumných ústavů) lze usuzovat, že se v Číně dálkově řízeným a autonomním vozidlům přikládá značný význam. V oblasti umělé inteligence dělá ČLR velké pokroky a nejspíše rychle stahuje náskok dalších zemí, byť přesné informace se samozřejmě nepublikují. V čínských médiích se však vyskytly zprávy o několika projektech čínské armády i o některých typech ve službě, podle kterých si lze vytvořit alespoň určitou představu. Např. existují záběry čtyřkolového robotu, který se uplatňuje na střelnicích, a to pro převoz cvičných terčů a pro sledování cílového prostoru. Také se ví, že čínská armáda již několik let experimentuje s tanky bez osádky. V projektu se uplatňují stará vozidla ZTZ-59 (tedy vylepšené kopie T-54A), která byla v první fázi opatřena dálkovým ovládáním, po čemž následovaly pokusy s postupně se zvyšující úrovní autonomie. Dokonce i čínská média ovšem poznamenávají, že k dosažení skutečně plně autonomního fungování bojového vozidla je ještě třeba vyřešit řadu problémů. Bojové roboty prezentované na výstavách jsou tedy vesměs „jen“ dálkově řízené, ale výrobci některých již deklarují mj. schopnost pomalu projíždět neznámým terénem či automaticky následovat lidského operátora.

NORINCO Sharp Claw 1
Ještě je nutno upozornit, že v oboru pozemních robotů v ČLR zjevně existuje podobná situace jako v sektoru bezpilotních letadel, protože na výstavách se objevuje obrovské množství typů, ale tato nabídka dramaticky převyšuje poptávku. Většina typů zejména od menších firem totiž zůstává na úrovni modelů, demonstrátorů či prototypů a nedostává se do řadové služby, neboť armáda pochopitelně preferuje roboty od největších státních korporací, zejména od zbrojovky NORINCO. Právě ta roku 2014 představila prostředek jménem Battle Robot, jenž vznikl jako varianta některého z malých pyrotechnických manipulátorů a místo pracovního ramena dostal poloautomatickou brokovnici QBS-09 kalibru 12. V témže roce mohla veřejnost poprvé vidět i další výrobky značky NORINCO, a sice roboty série Sharp Claw (čínsky Rui Zhao), z nichž ten první byl koncem loňského či začátkem letošního roku oficiálně přijat do služby v armádě. Pásový robot Sharp Claw 1 váží 120 kg, na délku měří 70 cm, na výšku 60 cm, jezdí rychlostí 9 km/h a elektrické baterie stačí na 2 hodiny činnosti, resp. na dojezd 6 km. Robot nese denní a noční senzory a 7,62mm kulomet. Dá se ovládat po kabelu na dálku 100 m či bezdrátově na dálku 800 m. Sharp Claw 1 je určen zejména pro protiteroristické akce, potlačování nepokojů nebo průzkumné a bojové operace v městské zástavbě.

Sharp Claw 2 a War Wolf
Současně s tímto typem byl v roce 2014 představen větší šestikolový robot Sharp Claw 2, jenž váží asi jednu tunu. Pod tímto názvem už se však ukázaly přinejmenším tři odlišné roboty, což napovídá, že ona první podoba byla pouze experimentální. Na zádi měla ložnou plochu, na níž byl přepravován robot Sharp Claw 1, a kromě toho vezla i malou průzkumnou kvadrokoptéru. V roce 2016 se objevila druhá varianta, jež byla kratší, postrádala onu ložnou plochu a dostala rozměrnou hranatou nástavbu, ale pořád měla charakteristickou senzorovou „hlavu“, jež svým tvarem trochu připomínala binokulární dalekohled (ve skutečnosti šlo o dvojici kamer, denní a noční). V roce 2018 firma NORINCO prezentovala třetí podobu robotu Sharp Claw 2, která je stále šestikolová, ona „hlava“ však zmizela a robot má otáčivý modul s hranatým senzorovým blokem a kulometem ráže 7,62 mm. Tvary této nejnovější verze robotu Sharp Claw 2 ukazují, že vznikla jako vyzbrojená úprava dalšího produktu značky NORINCO, a to robotu War Wolf (čínsky Zhan Lang), který byl rovněž představen na Airshow China 2018. Váží zhruba 800 kg a primárně vznikl jako logistický, resp. jako vozidlo dopravující zásoby pro pěší družstvo. Byl předveden též v roli nosiče malé kvadrokoptéry. Právě War Wolf patří mezi roboty, u nichž se deklaruje i schopnost samočinně následovat člověka.

King Leopard a jiné typy
Společnost NORINCO demonstrovala na této akci ještě jeden šestikolový robot, který se však od typu War Wolf liší masivnější konstrukcí. Obdržel označení Watchkeeper (Shouwang Zhe) a nese stožár se senzorovým blokem a průzkumnou hexakoptéru. Veřejnosti se představilo též několik vyzbrojených pásových robotů, mj. typ Cavalry (Qing Qibing) o váze kolem 1200 kg. Nese zbraňovou stanici UW1, na které se kromě 7,62mm kulometu nacházejí též dvě raketové protitankové zbraně PF-89 ráže 80 mm (více v č. 8/2017). Podobně jako šestikolové roboty se vyznačuje čistě elektrickým bateriovým pohonem. Kromě firmy NORINCO se na jeho vzniku podílela také společnost CSGC, což platí rovněž pro dosud vůbec největší bojový robot, který čínský průmysl představil. Nese jméno King Leopard (Banwen Bao), váží 6 tun a na pásovém šasi se nachází věž s 23mm kanonem, který dokáže střílet tříštivo-trhavou i průbojnou municí. Robot s dieselovým pohonem disponuje i sestavou senzorů na stožáru, která se patrně shoduje s tou na typu Watchkeeper. Společnost CSGC představila též čtyřkolové a šestikolové roboty, které využívají součásti z lehkých terénních vozidel série Lynx (více v ATM 1/2019), a do její nabídky patří i šestikolový logistický robot CTSUMP (Crew Task Support Unmanned Mobile Platform), který plní podobné úkoly jako War Wolf.

Roboty společnosti Sany
Do vývoje bojových robotů se pustila rovněž korporace CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation), která vystavila dálkově ovládanou verzi terénní čtyřkolky od firmy JiaoLing, jež nesla protitankovou řízenou raketu TL-4 s max. dosahem 6000 m. Velice aktivní je v tomto oboru také společnost Sany Heavy Industry, která na Airshow China 2018 přivezla hned několik velkých robotů. Největší z nich dostal název Giant Tiger (Qingtian Hu), používá pásový podvozek a váží 2100 kg. O něco menší osmikolový Optimus Leopard (Qingtian Bao) váží 2000 kg a oba typy mají hybridní (benzino-elektrický) pohon a hydropneumatické závěsy podvozku. Oba nesou stejnou zbraňovou stanici s kulometem ráže 12,7 mm a nabízejí plochu, z níž může startovat malá průzkumná kvadrokoptéra. Třetí robot od společnosti Sany jménem Scorching Tiger (Bai Hu) je již podstatně menší, váží 900 kg a jeho pásový podvozek používá čistě elektrický pohon. Čínská televize zveřejnila i záběry členů ruských speciálních jednotek, kteří si jej mohli vyzkoušet na společném vojenském cvičení. V tomto oboru se silně angažuje také značka Sunward, jejíž osmikolové vozidlo Dragon Horse II (Long Ma II) v letech 2016 a 2018 vyhrálo ve zmíněné soutěži Crossing Obstacles.

Výrobky od dalších firem
Na Airshow China 2018 přivezla typ J7013, šestikolový robot s hybridním pohonem, jenž měl otočný modul se sestavou senzorů a čtyřmi řízenými střelami (dvěma protitankovými a dvěma protiletadlovými), zatímco na jeho korbě se nalézalo šest dýmových granátometů a plocha pro kvadrokoptéru, která nesla dvě malé pancéřovky. Značka Guangzhou Haige Communications Group představila menší osmikolový robot se zbraňovou stanicí firmy Haihua Electronics, na níž se nacházel kulomet a čtyři protitankové zbraně (avšak zjevně šlo jen o makety). Skutečně podivný design předvedla firma Beijing Hongdu HeChuang, jejíž robot měl nízké pásové šasi a vysokou válcovou nástavbu s raketnicí pro 20 malých raket. Nabízí max. rychlost 15 km/h a dojezd 60 km a dá se řídit na dálku až 20 km. Vůbec nejbizarnější čínský robot je však zajisté „Jiehu Unmanned High Motor Platform“ od firmy Jiangsu Henzheng Special Equipment, jenž spočívá na čtveřici kol o průměru 1,92 m. Jezdí rychlostí 120 km/h a dopraví zátěž 1200 kg, a to různé senzory (mj. infračervené, radarové, ultrazvukové či laserové) schopné zjistit člověka na dálku 15 km, popř. kulomety či granátomety. Může sloužit též pro logistiku a evakuaci. Jde zjevně jen o demonstrátor, který takřka jistě nevstoupí do služby, ale ukazuje ambice čínského průmyslu a jeho schopnost přicházet s novými řešeními.
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Pyrotechnické a odminovací roboty
Čínské firmy nabízejí i malé roboty pro pyrotechnické práce, tzn. k manipulaci s výbušninami a dalšími rizikovými materiály. Příkladem je pásový typ Sharp Claw 3 od značky NORINCO, ačkoli název byl patrně zvolen z ryze marketingových důvodů, aby vznikl dojem, že robot má něco společného s většími bojovými roboty Sharp Claw 1 a 2, ale ve skutečnosti pochopitelně jde o zcela odlišné prostředky. Do téže kategorie patří i další dva pyrotechnické roboty značek NORINCO a CSGC, a to pásový LP1-5 a větší čtyřkolový KV150, na němž je zajímavé, že se vyznačuje hned dvěma pracovními rameny. Další takový pásový robot o váze 14 kg předvedla firma Sany Heavy Industry pod označením Small Unmanned Platform. S výbušninami souvisí také likvidace zemních min, pro niž se ve světě často užívají velké roboty s dálkovým řízením (např. slovenská Božena, švýcarský MineWolf či ruský Uran-6). V Číně vyvinula takový stroj mj. značka Jonyang, která představila pásový robot JY905-S, jenž má na přídi cepové zařízení (čili válec s řetězy a závažími) široké 1,7 m, které vyčistí plochu až 2000 m2 za hodinu. Velký odminovací robot vyrábí i firma Sunward, jejíž vozidlo Sw8020 nese vedle cepového zařízení též rameno pro pracovní nástroje. Podle záběrů z čínské televize je také známo, že armáda má čtyřkolové roboty vystřelující táhlé odminovací nálože.

TTD bojových robotů značky Sany Heavy Industry

Giant Tiger
Optimus Leopard
Scorching Tiger
Provozní hmotnost
2100 kg
2000 kg
900 kg
Užitečná nosnost
800 kg
800 kg
400 kg
Celková délka
4,2 m
4,2 m
2,0 m
Celková šířka
2,0 m
2,1 m
1,5 m
Celková výška
1,4 m
1,4 m
1,3 m
Max. rychlost
55 km/h
60 km/h
30 km/h
Dojezd na silnici
220 km
100 km
40 km
Hloubka brodění
0,7 m
0,6 m
0,5 m
Šířka příkopu
1,6 m
1,5 m
0,4 m
Svislá překážka
0,6 m
1,0 m
0,5 m

TTD robotu Jonyang JY905-S
Provozní hmotnost
5800 kg
Celková délka
5,550 m
Celková šířka
2,400 m
Celková výška
1,815 m
Výkon motoru
110 kW
Max. rychlost jízdy
5,6 km/h
Pracovní rychlost
1,3 km/h
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