Čínské dělostřelecké raketomety: Ohnivý dech asijského draka

Čína je pravlastí raketových zbraní, jejichž nasazování je tam doloženo již ze starověku, takže nemůže být překvapivé, že raketometům pořád přikládá velký význam i armáda Čínské lidové republiky. Tyto zbraně prodělaly v Číně vskutku pozoruhodný vývoj, neboť od prvních, velmi jednoduchých systémů se postupně došlo k moderním samohybným komplexům, které můžou odpalovat neřízené a řízené rakety různých ráží. Výkony několika z nich už se vlastně nalézají na úrovni taktických balistických raket. Čínský zbrojní průmysl s raketomety hodně boduje na světovém trhu, a to zdaleka ne pouze ve třetím světě.

První domácí raketové systémy
Čínská Lidová osvobozenecká armáda (PLA) se z hlediska doktríny silně inspirovala u SSSR, takže tradičně přikládá velký význam dělostřelecké podpoře. K tomu se ještě připojuje dlouhá tradice raketových zbraní, a tudíž Čína už v roce 1958 zahájila projekt prvního domácího typu dělostřeleckého raketometu. Zbraň, která vznikla coby náhrada systémů sovětské výroby z éry druhé světové války, koncepčně odpovídala době svého vzniku a dostala název Typ 63. Velmi připomínala sovětský raketomet RPU-14 pro šestnáct raket ráže 130 mm, ale měla jen dvanáct hlavní kalibru 107 mm. Raketa o váze 30 kg nesla hlavici vážící 8 kg a měla dostřel 8 km. Pro přesun raketometu sloužila jednoduchá dvoukolová tažená lafeta. Typ 63 se posléze zařadil do seznamu nejužívanějších zbraní zemí třetího světa, neboť ČLR jej rozsáhle exportovala a řada států rozběhla (ať s licencí, nebo bez ní) výrobu kopií. K nejrozšířenějším kopiím nyní patří ty z KLDR, Íránu a Egypta. Kromě tažené podoby se objevila řada instalací na nejrůznější druhy vozidel od lehkých automobilů po pásové obrněnce. V současné době můžeme kopie Typu 63 vídat v akci především v Sýrii. Čínští konstruktéři se tohoto přístupu, který sázel na stabilizaci relativně krátké rakety rotací, drželi také u raketometu Typ 70, který již patří mezi samohybné komplety. Devatenáct hlavní kalibru 130 mm je posazeno na obrněném transportéru WZ501 a celá tato sestava se označuje též jako WZ503. Hlavice každé rakety váží přes 14 kg a dosah se zvýšil na 10 km. Raketomety Typ 70 byly nasazeny v konfliktu s Vietnamem v roce 1979, ale po roce 1990 byly (stejně jako Typ 63) z PLA vyřazeny.

Trpká zkušenost s ráží 122 mm
Již před zařazením Typu 70 ale došlo k události, jež měla na vývoj čínských raketometů velmi zásadní dopad. V roce 1969 se totiž odehrál čínsko-sovětský pohraniční konflikt, který ale byl ve skutečnosti spíše odrazem radikálního zhoršení vztahů obou komunistických velmocí. Bylo každopádně nesporné, že Čína tehdy prohrála a PLA utrpěla vážné ztráty, které padly zejména na konto sovětských raketometů BM-21 Grad ráže 122 mm. Jejich štíhlé rakety s rozevíracími kormidly byly oproti čínským daleko přesnější a měly větší dosah (kolem 20 km), a tudíž není divu, že se Číňané z porážky poučili a začali pracovat na svých 122mm raketometech. Prvním z nich se stal Typ 81, vlastně bezlicenční kopie BM-21, jenom s tím rozdílem, že Čína použila domácí šestikolový automobilový podvozek značky Hongyan. Poté vznikl i lehčí Typ 83, jenž měl jen 24 raketnic, zatímco Typ 89 (podle novějšího způsobu značení PHZ-89) byl usazen na pásovém podvozku, jenž původně pocházel ze samohybné houfnice a kromě 24 raketnic nesl i náhradní svazek 24 dalších raket. Raketomet Typ 90 se opět vrátil na kola, a sice na podvozek značky Tiema, jenž nesl 40hlavňové odpalovací zařízení a 40 náhradních raket. Lze proto říci, že jde vlastně o ekvivalent čs. raketometu RM vz. 70. Systém Typ 90 byl posléze i opakované modernizován (což se týkalo především soustavy řízení palby) a objevily se obměny na jiných podvozcích, navíc byly vyvinuty rakety s doletem až 40 km. Raketomety ráže 122 mm se tedy dosud nacházejí v nabídce čínského zbrojního průmyslu.

Dlouhá cesta k větším kalibrům
Podobně jako další státy se však i Čína následně vydala cestou, jež mířila k raketometům větší ráže, což znamená delší dostřel a vyšší ničivou sílu. Jako první to byl raketomet Typ 83 (nijak nesouvisí se stejnojmennou zbraní ráže 122 mm) se čtyřmi raketnicemi kalibru 273 mm, které byly usazeny na podvozku pásového tahače Typ 60-I. Každá střela o váze téměř půl tuny byla vybavena hlavicí o hmotnosti 134 kg a maximální dosah se blížil 40 km, ale zbraň byla údajně velmi nepřesná. PLA proto zavedla jen malý počet kusů a raketomet byl uvolněn pro export, a to pod označením WM-40. Poté jej doplnila obměna WM-80, která využívala osmikolové šasi značky Taian s osmi raketnicemi. Došlo i k modernizaci samotných raket, jejichž dolet vzrostl na asi 80 km. V téže době se zrodily rovněž velkorážové raketomety řady WS (Wei Shi, česky „Strážce“) od zbrojovky SCAIC (Sichuan Aerospace Industry Corporation), jež zkonstruovala nejprve typ WS-1 ráže 302 mm. Navzdory působivému dosahu až 100 km však nebyl do PLA zařazen, což se opakovalo i u typu WS-1B s doletem prodlouženým na 180 km. Série WS pak zamířila na mezinárodní trh a značně se rozšířila, kdežto vývoj pro PLA kráčel jiným směrem, který (jako již nejednou dříve) čerpal ze sovětského, resp. ruského vzoru. Čína totiž zakoupila (údajně pro účely zkoušek) jistý počet raketometů 9K58 Smerč ráže 300 mm a právě na jejich bázi se pak zrodila nová generace čínských velkorážových raketometů, přestože čínští výrobci samozřejmě trvají na tom, že jde o originální konstrukce.

Spektrum zbraní ráže 300 mm
Čínská armáda na přelomu století zkoušela dva podobné typy, jeden od zbrojovky NORINCO a druhý od institutu CALT (China Academy of Launch Vehicle Technology). Rozhodla se pro zavedení prvního z raketometů, jenž dostal oficiální vojskové označení PHL-03. Na podvozku značky Wanshan se nalézá dvanáct trubic pro 300mm rakety, z nichž každá přepravuje hlavici o hmotnosti 280 kg na vzdálenost přes 100 km (některé prameny uvádějí dokonce až 150 km). Kromě klasických raket se vyrábějí také střely s protipěchotní či protipancéřovou submunicí a rakety s koncovým družicovým naváděním. Zbrojovka NORINCO nabízí tento raketomet i na světovém trhu, kde nese označení AR2; prvním zákazníkem se stalo Maroko. Konkurentem je mu onen druhý 300mm raketomet, který vyvinul institut CALT a který je nyní na trhu nabízen obchodní společností CPMIEC (China Precision Machinery Import-Export Corporation). Jeho označení zní A100 a odlišuje se pouze deseti trubicemi a jiným podvozkem firmy Taian, jinak ovšem představuje rovnocenného soupeře. Max. dosah jeho raket činí okolo 120 km a nabídka zahrnuje i naváděné a kontejnerové rakety. Na trhu však figurují i další čínské raketomety této ráže, jelikož zbrojovka NORINCO rozšířila nabídku o lehčí typ AR1 s osmi hlavněmi a dále o modernizovaný AR1A s deseti hlavněmi. V katalogu společnosti CPMIEC se následně objevil systém A200, jenž má odpalovací zařízení pojaté jako dva výměnné kontejnery, z nichž každý obsahuje čtyři střely se 150 kg vážící hlavicí a dosahem až 200 km. Zatím nejvyšší výkony ale nabízí provedení A300 s raketami s doletem až 290 km.

Široká nabídka raket řady WS
Na trhu však dosud působí také společnost SCAIC s komplexy série WS, jež se postupně staly velmi úspěšnými exportními artikly. Po již zmíněných verzích WS-1 se objevil rovněž WS-1E kalibru 122 mm a v roce 2004 přitáhl značný zájem i raketomet WS-2 se šesti střelami kalibru 400 mm a max. dostřelem údajně až 350 km. Jeho rakety, které už samozřejmě mají i koncové navádění, evidentně překračují kategorii klasických dělostřeleckých zbraní a dají se považovat už spíše za balistické rakety krátkého dosahu. Posléze se objevil typ WS-3, který však pochází od jiné firmy, a to od CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Dostřel činí kolem 200 km a opět se používá inerciální (a)nebo satelitní navádění. Jako zajímavost lze doplnit, že vznikla i verze WS-3 ASW, jež přepravuje do cílové oblasti samonaváděcí torpédo proti ponorkám. Do série WS však dnes náleží daleko více komplexů. WS-6, WS-15 a WS-22 mají ráži 122 mm, druhý z nich disponuje inerciálním naváděním a třetí také družicovým. Pod jmény WS-32 a WS-33 se skrývají raketomety ráže 400 mm s dosahem 150, resp. 70 km. Typ WS-35 kalibru 302 mm nabízí dostřel 150 km a družicové navádění. Střela WS-43 už není jen běžná raketa, jelikož dovede až 30 minut kroužit nad cílovou oblastí a může zaútočit na pevné i pohyblivé cíle. Raketa WS-63 s doletem asi 260 km může během letu manévrovat a konečně typ WS-64 je protilodní zbraň s radarovým řízením a doletem až 280 km. Odpalovací zařízení řady WS může obsahovat kombinace různých typů raket.

Modulární designy raketometů
Tento modulární přístup, jenž umožňuje kombinovat různé druhy raket na jednom zařízení, se ostatně stal pro soudobé čínské raketomety opravdu charakteristickým. Zbrojovka NORINCO rozšířila svou nabídku o několik kompletů, jež také dovolují používat na jednom odpalovacím vozidle rakety více kalibrů. Na raketomety AR1 a AR2 tak navázal AR3, jenž má dvě konzoly pro svazky raketnic. Ke každé lze připojit buďto svazek pěti hlavní ráže 300 mm, nebo svazek čtyř hlavní kalibru 370 mm. Rakety druhého zmíněného typu už se vyrábějí jen jako naváděné a disponují doletem až 220 km. Do lehčí kategorie patří raketomet SR5, jenž má kontejnerové zařízení s prostorem pro dva bloky raketnic. Existuje dvacetihlavňový blok pro střely ráže 122 mm s doletem až 50 km (tytéž využívá rovněž raketomet SR4) a šestihlavňový pro rakety ráže 220 mm, jejichž max. dosah činí kolem 70 km. Kontejnerové odpalovací zařízení je evidentně konstruováno podobně jako u amerických raketometů MLRS a HIMARS. Ve vývoji se nalézá lehký raketomet SR7, který může nést pouze jeden blok téhož typu jako SR5. Coby modulární jsou řešeny i systémy řady SY (Shen Ying, „Nebeský orel“), jež konstrukčně navazují na řadu WS. Typ SY300 se šesti či dvanácti raketami nabízí dosah až 300 km, zatímco novější SY400 s osmi střelami dokonce cca 400 km. Používá osmikolový podvozek od firmy Wanshan, který současně slouží jako odpalovací zařízení pro balistické rakety, jež jsou známé pod označeními M20, BP-12A či DF-12A a mají dostřel kolem 280 km. Na každou ze dvou konzol na zařízení lze umístit buď čtyři rakety SY400, nebo jednu raketu M20.

Zbraně i pro Turky a Bělorusy
Čína propaguje tyto své výkonné dělostřelecké zbraně mj. coby levnější alternativu k ruskému systému balistických střel Iskander-E. Vedle toho využívá i nejasného výkladu režimu MTCR (Missile Technology Control Regime), jenž omezuje vyvážení balistických a křižujících raket, jejichž dosah převyšuje 300 km. ČLR však argumentuje tím, že např. SY400 je dělostřeleckou zbraní, na niž se tyto restrikce nevztahují. Prvním odběratelem systému, jenž umožňuje použít rakety SY400 a BP-12A, se v roce 2017 stal Katar. Čína je v každém případě zemí, která bývá často obvinována z porušování MTCR, avšak je paradoxní, že cílem exportu jejích raketových technologií jsou občas též spojenci Západu, např. Pákistán či Turecko. Právě Turecko se řadí i mezi uživatele derivátů raketometů „rodiny“ WS, což prokazují jeho komplety T-122 Sakarya a T-300 Kasirga s raketami kalibru 122 a 302 mm. Svého času získalo rovněž balistické střely B611 (to je vlastně první verze výše zmíněné zbraně M20) a na jejich základě vyrobilo zbraně série J-600T Yildirim s dosahem 300 km. Nově Turecko nabízí i raketový komplet Khan, jenž kombinuje rakety M20 a podvozek z Běloruska, což opět není žádná náhoda, neboť Bělorusko také získalo čínské technologie. Na základě raketometu A200 vyrobilo systém zvaný Polonez, jenž má osm 300mm střel s dosahem 200 km. Čerstvé oficiální brožury k této zbrani ale mluví už o doletu až 300 km, což naznačuje možnou příbuznost s čínskými typy A300 (a)nebo M20. Čínské dělostřelecké rakety tedy již dávno nejsou jen záležitostí pro státy třetího světa, jelikož v současné sobě se s nimi můžeme setkat i v Evropě.
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