Čínské pozemní novinky:
Dvě velké události ve Vnitřním Mongolsku

Dne 30. července se v Číně konala velká přehlídka u příležitosti 90 let vzniku čínské armády a ve dnech 15. a 16. srpna proběhla komerční show, na níž se společnost NORINCO pochlubila svými současnými produkty. Řada zajímavých novinek z obou těchto akcí podtrhla pozici Číny jako velmoci, s níž se musí počítat nejen ve východní Asii.

Obě akce byly uskutečněny v provincii Vnitřní Mongolsko na severu země. Jako první to byla slavnostní vojenská přehlídka, které se zúčastnil i prezident Si Ťin-pching, který oblečením do uniformy opět ukázal svůj úzký vztah s Lidovou osvobozeneckou armádou (PLA), která takto oslavila 90 let existence. Přehlídka proběhla na základně a cvičném polygonu Zhurihe, kdežto v minulosti se takové akce konaly zpravidla přímo v Pekingu. Druhá akce měla ryze komerční povahu a šlo o tzv. Tankový a protitankový den, který pořádala zbrojovka NORINCO u města Baotou. Jak naznačuje jméno, publiku se představila zejména obrněná technika a protitankové zbraně, které čínský průmysl nabízí na světovém trhu.

Známé i neznámé vozy na přehlídce
Během přehlídky se pozornost řady diváků soustředila spíše na oblohu, kde prolétaly dva typy nových letounů, jež takto prodělaly svou oficiální premiéru, avšak pro znalce a fanoušky o nic šokujícího nešlo. Ukázaly se stíhací bombardéry J-16, v zásadě čínská obdoba Su-30, a stíhací stroje 5. generace J-20, jež už nejspíš vstoupily do fáze počáteční sériové produkce. Pokud jde o pozemní techniku, Čína předvedla ponejvíce dobře známé typy, mj. tanky ZTZ-99A, pásová bojová vozidla pěchoty ZBD-04A, kolové obrněné transportéry ZBL-08 nebo různá provedení terénního vozu DongFeng EQ2050 (všechny typy již byly v ATM popsány). Přesto se však na základně Zhurihe vyskytlo také několik novinek, mj. terénní průzkumný automobil, o němž se občas mluví jako o čínském protějšku typu Iveco LMV. V sestavě útvarů protivzdušné obrany byl oficiálně prezentován komplex středního dosahu HQ-22 (exportní název FK-3; více o něm v č. 3/2017), což definitivně potvrdilo dřívější úvahy, že je již zařazen v PLA. Poměrně malou pozornost naopak vzbudila jedna velice zajímavá položka, a to bezpilotní útočný stroj JWS01, jenž představuje kopii izraelského prostředku IAI Harpy. Jde o jednorázově použitelný letoun, který slouží pro destrukci nepřátelských radarů. Čínská obměna se vypouští ze šestinásobného zařízení na šasi nákladního vozu značky BeiBen. JWS01 je zařazen ve výzbroji už několik let, avšak až na letošní přehlídce se poprvé ukázal veřejnosti.

Mezikontinentální střela DF-31AG
Vedle techniky pozemní armády, letectva či námořnictva byla k vidění též výbava tzv. Lidové ozbrojené policie, jak se nazývají polovojenské útvary, jež vlastně představují čínskou obdobu západního četnictva. Na přehlídce se objevili mj. muži elitní protiteroristické jednotky Falcon, kteří projížděli v pokročile vyhlížejících a silně vyzbrojených obrněných vozech. Pokud se ale nějaká část přehlídky setkala s opravdu velkým zájmem ze zahraničí, byly to ukázky výzbroje Armádních raketových sil, jak se od 1. ledna 2016 jmenuje někdejší 2. dělostřelecký sbor, tzn. složka provozující balistické rakety. Vůbec nejzajímavější novinkou celé přehlídky proto byla mezikontinentální raketa DF-31AG, která se již (na rozdíl od starších verzí DF-31) neodpaluje z taženého návěsu, nýbrž ze samohybného zařízení se šestnácti koly, jež tedy dokáže působit i v těžším terénu. Sama raketa má dosah přes 10 000 km a může dopravit několik samostatných jaderných hlavic (schopnost MIRV). Dosud se ovšem čeká na prezentování mezikontinentální střely nové generace DF-41, která již byla několikrát zachycena a nejspíše prodělává zkoušky. Kromě DF-31AG se na přehlídce předvedla ještě jedna menší novinka, a sice zmodernizovaná raketa DF-16G s kratším až středním dosahem (do 1000 km). Nová verze se údajně vyznačuje zvýšenou přesností a lepšími manévrovacími schopnostmi.

Lehký tank VT5 pro bažiny či hory
Jestliže se armádní přehlídka dočkala též zájmu světových zpravodajských médií, druhá z akcí přitáhla pozornost převážně jenom odborníků a fanoušků vojenské techniky. Letošní Tankový a protitankový den byl druhým ročníkem této akce (první se konal v roce 2014) a opět proběhl pod záštitou největší čínské zbrojovky NORINCO, jejíž produkce dominovala všem statickým i dynamickým ukázkám, ačkoliv se ukázal i menší počet výrobků jiných značek. Mezi nejvíce komentovaná vozidla nesporně patřil lehký až střední tank VT5, který byl poprvé vystaven již v listopadu 2016 na Air Show China ve Zhuhai, ale teprve nyní jej publikum mohlo vidět také za jízdy. Základ VT5 tvoří vozidlo, jež nyní čínská armáda zkouší a které nese (údajný) název ZTQ-15. Váha v základní podobě činí 33 tun, ale po montáži bloků dynamické ochrany, jež se na tanku objevily ve Zhuhai, vzrůstá hmotnost nejspíše až ke hranici 40 tun. Primární výzbrojí VT5 je 105mm drážkovaný kanon s nabíjecím automatem, který se (spolu se zásobou střeliva) nachází v zádi věže. Nezvyklým prvkem je dálkově ovládaná zbraňová stanice na horní straně věže, na níž je vedle obligátního 12,7mm kulometu instalován i automatický granátomet. Jako pohon VT5 slouží power-pack FX0012, který zahrnuje turbodieselový agregát s výkonem 650 kW a hydromechanickou převodovku, což vozidlu propůjčuje rychlost cca 70 km/h a společně s nízkou hmotností zaručuje dobrou pohyblivost i v těžkém terénu. Tank VT5 je zkonstruován zejména pro bojové nasazení v bažinatém a horském terénu.

Nové bojové vozidlo pěchoty VN17
Proběhly také dynamické ukázky tanku VT2B, tedy modernizované varianty vozidla VT2, jak se nazývá vývozní modifikace typu ZTZ-96G, a objevil se i vůbec nejmodernější tank, jenž se nalézá v čínské exportní nabídce, a to typ VT4 o hmotnosti asi 50 tun. Jeho úspěch na trhu byl názorně demonstrován skupinou sériových tanků VT4, které byly vyrobeny pro Thajsko. Jako další zajímavost a úplná novinka vyrazilo do terénu pásové bojové vozidlo pěchoty VN17, jež média charakterizují jako „těžké BVP“. Využívá šasi z tanku ZTQ-15, resp. VT5, od něhož se však odlišuje umístěním motoru v přední části, jak je u pěchotních obrněnců obvyklé. Při váze zhruba 30 tun jde o vozidlo z kategorie, do které náleží současné západní typy BVP (a vlastně i ruský Kurganěc-25) a pro kterou je základní vlastností odolnost. To nepřímo dokazuje i fakt, že na VN17 nejsou patrné žádné šrouby, vodomety či jiné prvky, které by naznačovaly, že jde o plovoucí obrněnec. V dálkově ovládané věži se nalézá 30mm automatický kanon a po jejích bocích jsou montovány dvě trubice s protitankovými naváděnými střelami HJ-12 a dvě šestice dýmových granátometů, kupodivu však chybí jakýkoli kulomet. Lze si však povšimnout dvou nezávislých senzorových bloků pro střelce a velitele, zatímco korbu vozidla chrání komplexní soustava pasivního, mřížového a dynamického pancéřování.

Další vozidla na pásech i na kolech
Mezi již známé typy obrněnců na polygonu se řadilo mj. bojové vozidlo pěchoty VN12, což je exportní provedení typu ZBD-04, a osmikolový transportér VN1B, jenž je pro změnu vývozní modifikací vozidla ZBL-08. Kromě toho se však představila nová varianta VN1C, která se liší novým dálkově řízeným věžovým modulem. Na tom je umístěný kanon ráže 30 mm, kulomet, samočinný granátomet a kolejnička s protitankovou střelou HJ-73 (tj. vylepšenou kopií známé sovětské rakety Maljutka). Veřejnost mohla spatřit také šestikolové vozidlo VN2C, nejnovější verzi transportéru VN2, známého též pod továrním označením WZ-551. „Céčko“ reprezentuje překonstruovanou verzi s podvozkem ve tvaru V a kovokeramickým pancířem, což jí zaručuje výrazně vyšší odolnost. Balistická ochrana má tudíž odpovídat úrovni STANAG 4569 Level 3 a odolnost proti výbušným hrozbám také, což znamená, že by korba měla odolávat průbojným střelám ráže 7,62×51 mm a 7,62×54 mm a podvozek explozi miny s 8 kg TNT. Pouze statické výstavky se zúčastnila jiná novinka, a sice těžké pásové bojové vozidlo pěchoty, které vzniklo na „obráceném“ podvozku tanku ZTZ-59 (Typ 59), tj. čínské kopie T-54A. Obrněnec má tedy motor vepředu a prostor roje vzadu. Na korbě se nalézá dvoumístná věž s 30mm kanonem, jež se shoduje s tou na VN12. Další novinkou byla „tanková“ obměna typu VN12, jež nese věž se 105mm kanonem, známou i z dalších čínských obrněnců.

Těžké obrněnce s ruskou inspirací
Společnost NORINCO ukázala také menší obrněnce dvou již známých typů, a sice malý VN4, který byl prodán přinejmenším do Keni a Venezuely, a větší automobil VP11, který se řadí do kategorie MRAP. Odolnost jeho šasi se uvádí na úrovni STANAG 4569 Level 4a/3b, takže by měl přečkat výbuch protitankové miny s náplní 10 kg TNT pod kolem, případně též 8 kg TNT pod středem podvozku. Vůz VP11 se nabízí ve dvou provedeních, krátkém a dlouhém, z nichž druhé se ukázalo v bílém zbarvení mírových sil OSN (zde pouze připomeňme, že Čína se nyní řadí mezi největší účastníky misí v Africe). Značka NORINCO navíc vyslala na polygon nové těžké vozidlo kategorie MRAP, jež reprezentuje produkt její dceřiné společnosti BeiBen (alias North-Benz), která v licenci vyrábí vozy Mercedes-Benz. Jak si nejeden z expertů všiml, Čína se nejspíš inspirovala ruskou konstrukcí KAMAZ Tajfun-K a vytvořila modelovou řadu, která obdržela název BeiBen Kaijia. Spadá do ní již loni ve Zhuhai vystavený osmikolový obrněnec VP23, který působí tak trochu jako „obrněný autobus“, jelikož dokáže převézt až 22 mužů. Na letošní show se navíc objevila kratší šestikolová verze VP22. Inspiraci z Ruska naznačuje také fakt, že stejnou obrněnou kabinu využívá i osmikolový těžký nákladní vůz, o kterém se hovoří jako o čínském protějšku amerického typu Oshkosh HEMTT. Dalším obrněným automobilům z Číny se budeme podrobněji věnovat v příštím čísle.

Řízené rakety a ochrana proti nim
Kromě různých typů obrněných vozidel mohli návštěvníci zhlédnout široké spektrum různých protitankových zbraní, především řízených raket sérií Red Arrow (v čínské armádě řada HJ) a Blue Arrow. Velkou pozornost poutala raketa Red Arrow 10B (HJ-10B), jež se hodně podobá izraelské konstrukci Spike-NLOS a má možná dosah až 25 km. V čínské armádě je standardní verze střely HJ-10 zavedena mj. jako prvek samohybného raketového systému AFT-10 na šasi pásového obrněnce ZBD-04 a letecká varianta ADK-10 náleží do arzenálu bitevního vrtulníku WZ-10. Jinou zajímavostí byl typ Red Arrow 11 (HJ-11), který vychází z dobře známé zbraně HJ-8, což je fakticky čínský protějšek raket TOW a MILAN, z nichž ostatně okopíroval i řadu prvků. Nová varianta HJ-11 však již nemá navádění po drátě, nýbrž po laserovém paprsku. Na výstavě se objevilo též mnoho součástí a subsystémů vozidel, např. pohonné jednotky a bloky dynamické ochrany, ale patrně největší zájem poutal systém aktivní ochrany „hard-kill“, který byl dokonce součástí dynamických ukázek na polygonu. Obdržel jméno GL5 a sestává ze čtyř malých radarových antén, jež kruhově pokrývají celé okolí vozidla s vertikálním rozsahem 20 stupňů, a čtyř svazků po třech projektilech, schopných zlikvidovat blížící se hrozbu. Komplex GL5 může sestřelit až dvě přilétající rakety zároveň. Exportní podoba by se měla nabízet jako součást výbavy pro případné další odběratele tanků VT4 a předpokládá se, že vyspělejší verze bude instalována na obrněnce ZTZ-99 v čínské armádě.
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