Čínské pěchotní protitankové zbraně:
Nabídka bezzákluzových a raketových systémů

Na veletrhu Air Show China 2016 ve Zhuhai byla vystavena rovněž nabídka pěchotních zbraní proti tankům i jiným cílům. Čína kdysi vyšla z konstrukce sovětských pancéřovek, jejichž kopie dosud vyrábí, ale postupně vyvinula i mnohem větší a výkonnější zbraňové systémy, ze kterých se odpalují raketové střely ráže 80, 93 a 120 mm.

Zajisté nejznámější pěchotní protitankovou zbraní dnešního světa je ruská pancéřovka RPG-7, se kterou se stále potkáváme v mnoha konfliktech nejen ve třetím světě. V řadě států Afriky či Asie se ale častěji než ruský originál vyskytuje čínská kopie zvaná Typ 69, jež se pořád vyrábí a modernizuje a pro kterou se vyvíjejí též nové typy střeliva. Páteří čínské nabídky pěchotních protitankových zbraní se ovšem postupně staly modernější a výkonnější typy, mezi něž se řadí jednorázové zbraně ráží 80 a 93 mm a opakovaně použitelné komplety ráže 120 mm. Podobně jako v případě pancéřovky Typ 69 se již nejedná jen o nástroje k destrukci obrněných vozidel, neboť Čína nabízí také mnoho dalších druhů munice.

Čínská kopie sovětského designu
Počátkem 50. let získala Čína ze SSSR bezzákluzové pancéřovky RPG-2, které posléze začala licenčně vyrábět pod jménem Typ 58. S růstem odolnosti tanků se ovšem tato zbraň brzy stala nepostačující, a jelikož vztahy obou komunistických mocností se zhoršovaly, SSSR neposkytl Číně novou pancéřovku RPG-7. Ta spojuje bezzákluzový a raketový princip, a proto se granát s nadkaliberní hlavicí vymete z hlavně ráže 40 mm bezzákluzovým principem, načež se spustí jeho dráhový raketový motor. Čína si ale poradila pro sebe charakteristickým způsobem, když získala RPG-7, provedla zpětné inženýrství a na konci 60. let zahájila produkci kopie, která se dostala do výzbroje pod názvem Typ 69. Nejde ovšem o přesný duplikát sovětské pancéřovky a odlišuje se mj. menší délkou odpalovací trubice (910 mm proti 950 mm) nebo absencí druhé rukojeti. Uvádí se také, že Typ 69 je méně přesný a má nižší spolehlivost, v řadě zemí se však vyskytuje častěji než sovětský originál, jelikož ozbrojencům ve třetím světě tato menší kvalita nejspíše postačuje. Někdy v 80. letech se začala vyrábět zdokonalená varianta Typ 69-I, jež se v nabídce čínské zbrojovky NORINCO nachází dodnes.

Munice pro pancéřovku Typ 69
Na veletrhu Air Show China 2016 byla vystavována také novější verze Typ 2004, jež se vedle snížené váhy vyznačuje též možností rozložení odpalovací trubice na dvě části kvůli snazšímu přenášení, stejně jako je tomu u ruské RPG-7D. Čína pro své zbraně dodává i široké spektrum střeliva, takže vedle ničení tanků dovedou plnit i jiné úkoly. Zvyšovala se průbojnost a dostřel kumulativního granátu a dnešní typy BKJ2 a BKJ4 (tandemový) mají přímý dolet přes 350 m. Vedle toho se dodává granát BKM4 k destrukci bunkrů, termobarický granát WR2002, přesný tříštivo-trhavý granát WR2004 a navíc granát spojující tříštivý a zápalný účinek (uvolňuje 900 ocelových kuliček a 2000 až 3000 zápalných tělísek). Dříve se dodávala i speciální střela proti živé síle, jež byla po dopadu vymrštěna malou náloží do zhruba dvoumetrové výše, kde teprve vybuchla hlavní náplň obsahující 800 ocelových kuliček (jedná se o princip převzatý z munice německých minometů z druhé světové války). Vznikla také víceúčelová (tzn. protipancéřová a tříštivo-trhavá) munice a osvětlovací granát s padáčkem.

Nový jednorázový systém PF-89
Nedaleko výše jmenovaných pancéřovek a jejich střeliva bylo vystaveno několik zbraní, které se ve výzbroji čínské armády staly náhradou Typu 69. Tentokrát již jde o zcela novou čínskou konstrukci, ačkoliv se někdy poukazuje na inspiraci švédskou zbraní AT4. Čínská pancéřovka nese označení PF-89, což zřejmě odkazuje na rok vzniku, avšak do řadové výzbroje se dostala až někdy v polovině 90. let. Je nutno poznamenat, že informační tabule na zmíněném veletrhu mohly být poněkud matoucí, protože obsahovaly text „individual rocket launcher“, což zřejmě představuje výsledek amatérského nebo strojového překladu do angličtiny. Ono první slovo se vztahuje k faktu, že PF-89 je jednorázově použitelná. Na rozdíl od řady jiných pancéřovek jde ale skutečně o raketomet, jenž neodpaluje dozadu balastní protiváhu a jehož střely mají letový motor. Základní podoba PF-89 odpaluje granát s kumulativní hlavicí, jehož průraznost činí asi 400 mm oceli. K zaměřování slouží jednoduchá optická mířidla. Design této zbraně kalibru 80 mm se následně využil pro další typy s různými účely.

Obměny konstrukce ráže 80 mm
Obměna PF-89A obsahuje hlavici, jež nabízí kombinovaný kumulativní a tříštivo-trhavý efekt (HEAT-MP), průraznost pancíře však klesá zhruba na polovinu. Naopak varianta PF-89B (čili PF-89-1) obsahuje tandemovou kumulativní hlavici s průbojností kolem 650 mm. Kromě toho se dodávají 80mm zbraně WPF-89-1 a WPF-89-2, které mají obě termobarickou náplň, ovšem druhá (na trhu nabízená také pod jménem BKM2) je optimalizována pro ničení bunkrů. Vedle toho se v nabídce čínského průmyslu nachází také 80mm zbraň DZJ-08, která má ovšem jinou konstrukci než „rodina“ PF-89. Tentokrát jde o jednorázový bezzákluzový prostředek, který je oproti PF-89 poněkud delší a těžší a obsahuje hlavici navrženou speciálně pro ničení budov ze železobetonu. Vpředu se nachází kumulativní hlavice řešená trochu odlišně než hlavice zbraní proti ocelovým pancířům, jelikož nevytváří úzký paprsek, ale spíše větší „tlouk“, který dokáže vytvořit otvor o průměru okolo půl metru. Do tohoto otvoru pak proniká druhá hlavice, jež má trhavý, tříštivý a zápalný účinek a slouží pro „vyčištění“ místnosti. Dá se proto konstatovat, že DZJ-08 je zhruba ekvivalent izraelské zbraně Matador.

PF-97 a další 93mm prostředky
Druhá „rodina“ jednorázových bezzákluzových zbraní čínské armády má kalibr 93 mm, avšak v tomto případě se nejedná o originální čínskou konstrukci, jelikož vznikla jako licenční verze známého ruského „reaktivního plamenometu“ RPO Šmel. Čínská zbraň má jméno PF-97 (a na světovém trhu BKF2) a odpaluje termobarický výbušný a zápalný granát, jaký lze použít proti budovám, pěchotě a jiným „měkkým“ cílům i lehce obrněným vozidlům. Čína se ale i v tomto případě rozhodla využít tento základní design pro jiné zbraně, a proto se na veletrhu Air Show China 2016 vedle BKF2 objevila též 93mm zbraň BKM6. Je popisována jako „víceúčelová“ a podle průřezu lze usoudit, že spojuje kumulativní a tříštivo-trhavý efekt. Nedaleko se nalézalo něco ještě zajímavějšího, a to dva 93mm protitankové projektily, která už možná mají dráhové raketové motory. První disponuje korekcí trajektorie, takže zřejmě může efektivně napadat též pohyblivé cíle. Druhý má sloužit k útoku na tanky shora, jak informovala dosti podivná tabule s textem „93mm Hedgehopping upper Anti-Tank Rocket“.

Komplex PF-98 kalibru 120 mm
Vrchol nabídky čínských podpůrných pěchotních zbraní reprezentují prostředky ráže 120 mm, jež jsou vlastně opakovaně použitelnými raketomety a ve své kategorii patří k nejvýkonnějším na světě. Základní typ nese označení PF-98 a je znám i pod komerčním názvem „Queen Bee“. Jedná se o opakovaně použitelné zařízení, které se dá opřít o rameno nebo usadit na trojnožku. Čínská armáda získala první PF-98 nejspíše v roce 1999, a to jako náhradu za už nevyhovující bezzákluzová děla Typ 65 a Typ 78 ráže 82 mm (vlastně kopie sovětské zbraně B-10). Systém PF-98 existuje ve dvou provedeních, a sice pro úrovně roty a praporu. První z nich je opatřeno denní optikou se čtyřnásobným zvětšením a nočním zaměřovačem, zatímco praporní verze má i laserový dálkoměr a balistický počítač s LED displejem, díky němuž lze efektivně střílet i na pohyblivé cíle. V roce 2006 byla zavedena do služby zdokonalená verze PF-98A (na trhu nese označení LL2), jež se vyznačuje menší hmotností (7 kg oproti 10 kg) a vylepšeným systémem řízení palby. Zdá se, že PF-98A již existuje jen v jednom provedení a že bez ohledu na úroveň působení má vždy i laserový dálkoměr a balistický počítač.

Možnosti čtyř raket pro PF-98
Pro zbraně řady PF-98 se produkují celkově čtyři typy střeliva a ve všech případech se jedná o masivní neřízené rakety ráže 120 mm s rotační stabilizací. Základní munici reprezentuje střela DZP s tandemovou kumulativní hlavicí schopnou prorážet až 800 mm válcovaného ocelového pancíře. Vyznačuje se typickým dlouhým tenkým válcem na čele, který ukrývá prekurzorovou nálož k probití dynamické ochrany. Na loňském veletrhu v Zhuhai byla střela představena pod označením BKJ2, což je ale poněkud matoucí, protože tak se nazývá i tandemový kumulativní granát pro pancéřovku Typ 69. Druhá 120mm střela má název DZT (exportní jméno BKM5) a obsahuje univerzální termobarickou náplň. Třetí typ munice jménem DZY je opět univerzální, tentokrát ovšem obsahuje nálož typu HEAT-MP, tzn. kombinaci kumulativní, tříštivo-trhavé a zápalné nálože, jež prorazí 400 mm oceli, rozptýlí do okolí 2000 kovových kuliček o průměru 5,5 mm a díky zirkonovému prstenci vyvolá požár. Poslední raketa má označení DZD a slouží pro ničení budov. Prorazí až 80 cm železobetonu a uvnitř se zpožděním vybuchne nálož, která má podobné účinky jako třištivo-trhavá a zápalná část DZY.

Čínské zbraně na světovém trhu
Zbraň PF-98 v každém případě reprezentuje pozoruhodný komplet, mezi dnešními neřízenými protitankovými zbraněmi dost možná i vůbec nejsilnější, jelikož srovnatelnou průbojnost dnes nabízejí prakticky jen protitankové řízené střely. Jediným konkurentem by mohla být sovětská zbraň RPG-29 Vampir, jež se ale sériově vyráběla jen krátce. Čínské zdroje tvrdí, že by PF-98 měla být schopna vyřadit dokonce i americký tank Abrams, není ovšem pravděpodobné, že by skutečně mohla překonat čelní pancíř verze M1A2 s uranovými deskami. Nesporné však je, že výkony PF-98 už přilákaly několik zahraničních zájemců, a tak se dnes tento systém nalézá ve výzbroji Bangladéše, Indonésie a Zimbabwe. Přinejmenším jednoho zahraničního uživatele už našla i 80mm zbraň PF-89, kterou zakoupila Kambodža. Čínský zbrojní průmysl se tím zjevně snaží navázat na dřívější úspěch pancéřovky Typ 69, jež se svého času dostala do téměř třiceti států. Většinu logicky tvoří státy v Asii a Africe, v seznamu se však trochu kuriózně objevují i členové NATO, a to Estonsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko.
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Dvouhlavňová kuriozita
Hodně zvláštní typ výzbroje čínské armády představuje komplet FHJ-84, který má dvě hlavně kalibru 62 mm, instalované na společném rámu nad sebou. V každé z hlavní je nabit projektil, jehož pohon zajišťuje raketový motor na pevné palivo. Konstrukčně zřejmě vychází z munice, jaká se používala v 62mm jednorázové protitankové zbrani Typ 70-I, což byl víceméně čínský ekvivalent zbraní M72 LAW a RPG-18 Mucha. Systém FHJ-84 je však použitelný opakovaně a standardně nevystřeluje projektily kumulativní, nýbrž zápalné. Lze tedy říci, že vlastně jde o „reaktivní plamenomet“, náležející do stejné kategorie jako ruská zbraň RPO Šmel nebo méně známý americký čtyřhlavňový typ M202A1 FLASH. Vedle toho se pro FHJ-84 dodává granát s dýmovým účinkem a některé zdroje zmiňují i další, a sice termobarický, protitankový a snad i granát obsahující blíže neurčené bojové chemické látky.

TTD moderních čínských pěchotních raketových a bezzákluzových zbraní

PF-89
PF-89A
PF-97
PF-98
Ráže náboje
80 mm
80 mm
93 mm
120 mm
Délka zařízení
900 mm
900 mm
920 mm
1191 mm
Hmotnost zařízení
1,85 kg
1,85 kg
4,50 kg
10,00 kg
Hmotnost náboje
1,85 kg
2,35 kg
6,50 kg
8,03 / 9,15 kg *
Efektivní dostřel
200 m
180 m
600 m
300 / 500 m *
Maximální dostřel
400 m
1000 m
1200 m
800 / 2000 m *
Praktická kadence
5–7 ran/min.
5–7 ran/min.
2–4 rány/min.
4–6 ran/min.
* První údaj platí pro kumulativní raketu, druhý údaj pro univerzální raketu.
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