Ohnivý dech draka:
Tlakové plamenomety v čínských službách

Klasické tlakové plamenomety vrhající hořlavou kapalnou směs bývají obvykle považovány za zastaralé. V několika armádách se však dosud provozují, a ačkoliv jde převážně o státy třetího světa, do seznamu patří rovněž Čína. Jejím ozbrojeným silám se plamenomety velice osvědčily a v určitých situacích se stále pokládají za užitečné.

V článku o čínských pěchotních protitankových zbraních v č. 8/2017 byly zmíněny i reaktivní plamenomety, tj. v podstatě bezzákluzové či raketové zbraně vrhající zápalné projektily. Dnes je užívá řada armád jako náhradu dřívějších plamenometů klasické koncepce, jež vrhají proud hořící kapaliny, o což se stará tlak plynů. Tento design se obvykle pokládá za zastaralý, avšak v čínské armádě se i takto řešené plamenomety dosud nalézají. Znovu se o nich začalo hovořit v souvislosti s napětím ve vztazích se sousední Indií, protože v hypotetických bojích o tamější horská opevnění by mohly (opět) sehrát důležitou roli.

Odlišná sovětská konstrukce
Tlakové plamenomety byly vytvořeny před první světovou válkou, během níž prodělaly velký rozmach a začaly budit respekt a strach. Ustálila se standardní konstrukce plamenometu, která zpravidla obsahovala vrhací trubici (tzv. šlehovku) a dvě nádrže, jednu s hořlavou kapalinou a druhou se stlačeným plynem, jenž fungoval jako hnací médium. Tak fungovala rovněž většina plamenometů během druhé světové války. Po ní se v SSSR objevilo jiné řešení, které využíval mj. plamenomet LPO-50 (ljogkij pěchotnyj ogněmjot). Voják nosil na zádech tři nádrže, které obsahovaly hořlavou směs, kdežto při ústí šlehovky se nalézala trojice pyropatron. Když první patrona explodovala, tlak prachových plynů se postaral o vytlačení náplně z nádrže a došlo též k jejímu zažehnutí (což se u starších typů muselo řešit speciálním zařízením). Celý proces pak mohl proběhnout znovu u druhé a třetí nádrže. Výhodou byla vyšší bezpečnost a jednoduchost zbraně, avšak nevýhodou možnost vypálit jenom třikrát bez možnosti regulovat délku zášlehu. LPO-50 se každopádně hodně rozšířil mezi sovětskými spojenci, a tak mezi uživatele náležely země Varšavské smlouvy (např. Československo, které získávalo LPO-50 z licenční produkce v Rumunsku), státy třetího světa a v neposlední řadě Čína.

Čínská kopie a její vylepšení
Ta posléze zahájila produkci zbraní, které podle roku zařazení do služby získaly název Typ 58 (nebo FPH-01) a reprezentovaly prakticky kopie sovětských LPO-50. Šlehovka měla délku 85 cm a průměr 14,5 mm, prázdný plamenomet vážil 15 kg a po naplnění nádrží (každé o objemu 3,3 litru) se hmotnost zvýšila na 23 kg. Každý ze tří zášlehů trval 2 až 3 sekundy a max. dosah činil původně okolo 20 m, ale po zavedení nové směsi (zahuštěné práškem) se zvýšil na 45 m, byť hodně zaostával za LPO-50, pro nějž SSSR vyvinul novou směs s max. dosahem až 70 m. Plamenomety Typ 58 byly nasazeny v pohraniční válce s Indií v roce 1962, ovšem přestože se vcelku osvědčily, vyšly najevo také některé nedostatky, např. velká hmotnost, malá přesnost a občasná selhání. Výsledkem se stal vývoj nového typu plamenometu, který nese název Typ 74 (FPH-02). Kromě snížení celkové hmotnosti na 20 kg došlo k dalším menším změnám, ovšem výkony zůstaly v zásadě identické. Typ 74 se dočkal bojového nasazení ve válce s Vietnamem v roce 1979 a potom vznikly i modernizované verze FPH-02A, FPH-02B a FPH-02C, jež mají jen dvě nádrže (takže umožňují pouze dva zášlehy), ale jsou lehčí a spolehlivější a mají novou zahuštěnou směs, díky níž se výrazně zvýšil účinný dosah.

Zkušenosti ze dvou konfliktů
Během konfliktů s Indií a Vietnamem se čínské plamenomety uplatnily fakticky ve stejné roli, kterou starší typy plnily v obou světových válkách. Šlo proto především o likvidaci a „čištění“ zákopů, tunelů, jeskyní, bunkrů, kulometných hnízd či dalších odolných statických cílů. Tvrdí se, že během bojů s Indií dokázalo jedno čínské plamenometné družstvo vyřadit 81 těchto cílů a že v celé válce s Vietnamem zničily čínské plamenomety okolo 1200 objektů. Zdůrazňuje se také ohromný psychologický efekt, který mělo jejich použití na nepřátelské vojáky. Pokud jde o strukturu, v každém čínském pěším praporu bylo tehdy jedno speciální družstvo, které čítalo šest mužů se třemi plamenomety. Fotografie a stručné zprávy od čínského ministerstva obrany dokazují, že se tlakové plamenomety série FPH-02 stále nalézají ve výzbroji jednotek armády, zejména těch, které jsou rozmístěné na jihozápadě Číny, kde doutnají pohraniční spory s Indií. Vlastní je též námořní pěchota, která je předvedla mj. při nácviku vyloďovacích operací, které měly evidentně vyslat zprávu na Tchaj-wan. Čína tudíž zjevně počítá s plamenomety tam, kde by mohlo znovu probíhat dobývání opevněných pozic. Ničivý potenciál a psychologický efekt těchto zbraní by se proto rozhodně neměl podceňovat.
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