Nové čínské samohybné houfnice

Čínská armáda je často považována za nejrychleji se rozvíjející ozbrojenou sílu na světě. Od dřívějšího důrazu na kvantitu se postupně začíná orientovat spíše na kvalitu, o čemž svědčí i zavádění moderních a technologicky pokročilých zbraňových systémů. Dobrým příkladem je čínské samohybné dělostřelectvo. Čínský vojenskoprůmyslový komplex vyvinul v 90. letech a na začátku 21. století čtyři nové typy samohybných houfnic, které už je možné porovnávat s moderními dělostřeleckými systémy z USA, Ruska a Evropy. Jsou jimi pásové samohybné houfnice PLZ45 a PLZ52 a kolové samohybné houfnice SH1 a SH2.

PLZ45 vítězí v Kuvajtu
Vznik pásového dělostřeleckého systému PLZ45 je v čínských podmínkách neobvyklý. Tato zbraň totiž nevznikla primárně pro potřeby čínské Lidové osvobozenecké armády, nýbrž pro exportní účely, přesněji řečeno s cílem vyhrát výběrové řízení pro ozbrojené síly Kuvajtu, jež hledaly moderní pásovou houfnici ráže 155 mm. Čínská zbrojní společnost NORINCO (North Industries Corporation) se rozhodla, že se pokusí navázat na dřívější úspěchy čínských zbraní v arabském světě, které upadly v důsledku příklonu těchto zemí k Západu. Výsledkem snažení byla samohybná houfnice PLZ45, která v roce 1997 překvapivě porazila všechnu evropskou i americkou konkurenci a stala se vítězem konkurzu.
PLZ45 je konvenčně řešená pásová samohybná houfnice s otočnou věží. Hlavní výzbroj tvoří 155mm kanonová houfnice s délkou hlavně 45 ráží, která je patrně odvozena od tažené zbraně NORINCO Type 89 (PLL01). Technologii dělostřelecké hlavně s délkou 45 ráží získala Čína už na počátku 80. let z Rakouska, kde se takové zbraně vyráběly na základě objevu geniálního kanadského vědce dr. Geralda Bulla (jeho životopis najdete ve Střelecké revue 1/2006). Roku 1986 pak Číňané zahájili produkci vlastního 45rážového děla. V konstrukci PLZ45 lze ovšem rozeznat i některé americké prvky, což patrně souvisí s faktem, že Čína je blízkým spojencem Íránu, který má ve výzbroji starší americké samohybné dělo M109A2. V této souvislosti je ale nutné uvést i jeden paradox; Írán totiž posléze vyvinul houfnici Raad 2, která je přinejmenším na pohled velmi blízká typu PLZ45 (více ve Střelecké revue 5/2006).

Výzbroj a munice PLZ45
Hlavní výzbroj PLZ45 je instalována v otočné pancéřované věži s kruhovým odměrem. Lafeta umožňuje rozsah náměru od –3 do +72 stupňů. Houfnice má poloautomatické nabíjení, jež za pomoci elektricky ovládaného a hydraulicky poháněného nabijáku zasouvá do hlavně granáty, zatímco prachové náplně je třeba nabíjet ručně. Zásoba munice čítá celkem 30 kusů, z toho 24 granátů umístěných v zásobníku nabíjecího mechanismu a šest vedle něj. PLZ45 má moderní systém řízení palby včetně družicové navigace GPS. Systém disponuje také optickými mířidly pro přímou palbu. Obrannou výzbroj představuje protiletadlový kulomet W-85 ráže 12,7 mm se 480 náboji a dva čtyřhlavňové dýmové granátomety.
PLZ45 může střílet nejrůznějšími typy munice, z nichž většina je podkaliberní (ER) a využívá tzv. těsnící nákružky (FB), případně i pomocné spalování (BB). Dostřel se podle typu munice pohybuje mezi 24 a 30 km. Nejvýkonnější granát ERFB-HB-BB (Extended Range, Full Bore, Hollow Base, Base Bleed) má dostřel až 39 km. PLZ45 je schopna střílet i naváděnou municí, kterou Čína vyvinula na bázi ruské střely Krasnopol. Granát je naváděn za pomoci laserového paprsku, který je vysílán ze stanoviště předsunutých dělostřeleckých pozorovatelů. Používá se především proti nepřátelským postavením zbraní a obrněným cílům jedoucím rychlostí až 36 km/h a má účinný dosah od 3 do 20 km.

Parametry PLZ45
Díky poloautomatickému nabíjecímu zařízení se maximální rychlost střelby PLZ45 pohybuje mezi 4 a 5 ránami za minutu a dlouhodobá rychlost palby činí 2 výstřely za minutu. Životnost hlavně dosahuje přibližně 2500 výstřelů. Komplet PLZ45 je umístěn na pásovém podvozku se šesti pojezdovými koly a pohon zajišťuje v zádi montovaný turbodieselový agregát o výkonu 385 kW (520 koní), se kterým houfnice na silnici dosahuje rychlosti 40 km/h. Celková délka v dopravní poloze (s hlavní vpřed) dělá 10,52 m, šířka korby je 3,3 m a celková výška (včetně kulometu na stropě věže) je 3,52 m, bez kulometu pak 2,6 m. Bojová hmotnost zbraně PLZ45 dosahuje přibližně 33 tun a osádka čítá pět mužů.
Základní operační jednotkou PLZ45 v kuvajtské armádě je dělostřelecký prapor. Dělí se na tři baterie, z nichž každá obsahuje šest houfnic PLZ45 a šest nabíjecích vozidel PCZ45. Baterie má rovněž velitelské vozidlo a tři vozidla pro dělostřelecký průzkum; oba zmíněné prostředky využívají podvozek pásového obrněného transportéru YW531H (Type 85). Součástí praporu je též obrněné vyprošťovací vozidlo W653A, dělostřelecký naváděcí radiolokátor typu 704-1, meteorologický radiolokátor typu 702-D a několik vozidel opravy a údržby.

Nová houfnice PLZ52
V poslední době se objevily fotografie dokládající, že houfnici PLZ45 už zařadila do výzbroje v menším počtu i čínská armáda. Dosud používala převážně zbraně ráže 152 mm, ale zavedla i jistý počet výše uvedených 155mm tažených děl Type 89, takže nelze vyloučit, že postupně může změnit standard na „západní“ ráži 155 mm. To ostatně dokládá i vývoj nové samohybné houfnice této ráže, který byl zahájen někdy na konci 90. let. Nový komplet se dříve označoval jako PLZ05 nebo Type 05, ale dnes je znám pod názvem PLZ52. Je zřejmé, že je konstrukčně příbuzný typu PLZ45. Nová zbraň je určena zejména pro čínskou armádu, ale pravděpodobně se počítá i s jejím exportem.
Model PLZ52 byl předveden na zbrojní a letecké výstavě v Pekingu v roce 2005, ale prototyp byl vyroben zřejmě už v roce 2003, a není dokonce vyloučeno, že mohla být zahájena pomalá sériová produkce. PLZ52 využívá stejný pásový podvozek jako PLZ45, ale vyznačuje se zcela odlišnou a větší věží. Podle jejího vzhledu experti soudí, že by mohla být příbuzná i s ruskou samohybnou houfnicí 2S19 Msta-S. Také se uvádí, že PLZ52 má tentýž automatický nabíjecí systém jako Msta-S, který je rychlejší a účinnější než poloautomatický mechanismus PLZ45. Další výraznou odlišností je délka hlavně, která činí 52 ráží, jak je ostatně u dnešních houfnic obvyklé. Je známo, že i Rusko vyvinulo 52rážovou verzi systému Msta-S označenou 2S19M1 a že čínští experti měli možnost se s ní seznámit.

Kolová houfnice SH1
Mezi trendy ovlivňující dnešní dělostřelectvo lze jmenovat i šíření houfnic využívajících šasi nákladních automobilů. Tyto zbraně vlastně kombinují malé rozměry a hmotnost tažených děl s pohyblivostí a samostatností typů samohybných. K nejznámějším kompletům tohoto druhu patří francouzský typ CAESAR, izraelský ATMOS 2000, jihoafrický T5 Condor (oba dva na podvozku Tatra) či nizozemský MOBAT. Houfnice na automobilových podvozcích se stávají oblíbenou výzbroji expedičních jednotek a sil rychlé reakce, mimo jiné také proto, že se velmi snadno přepravují letecky. A k tomuto trendu se připojila i Čína, která na výstavě IDEX 2007 představila dělostřelecké zbraně SH1 a SH2.
Houfnice SH1 je výrobkem zbrojovky NORINCO. Využívá šestikolový podvozek nákladního automobilu poháněného vpředu instalovaným dieselovým motorem. Kabina poskytuje lehkou pancéřovou ochranu pětičlenné osádce. Maximální rychlost SH1 na silnici dosahuje 90 km/h a vozidlo je schopné překonat kolmou překážku o výše 1,2 m. Výzbroj tvoří odlehčená 155mm kanonová houfnice o délce hlavně 52 ráží, jejíž lafeta umožňuje náměr od 0 do 70 stupňů. Na zádi se nalézají dvě hydraulické opěry spouštěné před střelbou. SH1 přepraví 20 kusů munice včetně granátů s koncovým laserovým navedením. Uvádí se, že s granátem ERFB-HB-BB má SH1 dostřel až 53 km. Doplňkovou výzbroj tvoří protiletadlový kulomet QJC88 ráže 12,7mm na stropě kabiny. Celková hmotnost kompletu SH1 činí 22 tun.

Kolová houfnice SH2
Druhým novým dělostřeleckým kompletem od firmy NORINCO je 122mm lehká samohybná houfnice SH2. Je umístěna na neobvyklém šestikolovém podvozku, který může být odvozený od čínské kopie známého amerického automobilu HMMWV. Čtyřčlenná obsluha je chráněna lehce pancéřovanou kabinou. Výzbroj SH2 tvoří 122mm kanonová houfnice na bázi kompletu Type 86, což je čínská kopie osvědčené ruské zbraně D-30. Lafeta má rozsah náměru od 0 do 70 stupňů a na korbě je vezena zásoba 24 granátů. S nejvýkonnějšími z nich se dostřel blíží 27 km. Lze střílet též laserem naváděnou municí, kterou Čína vyrábí na základě ruského 122mm naváděného granátu typu Kitolov. SH2 dosahuje rychlosti 90 km/h a lze ji dopravit na palubě transportních letounů Il-76 nebo An-12 (Y-8).
SH1 i SH2 disponují moderním systémem předávání informací, navigace a řízení palby, který lze zapojit do komplexu „digitálního bojiště“ na úrovni čety nebo praporu, takže velení může efektivně přijímat a distribuovat informace a rozkazy. SH1 a SH2 jsou nabízeny na světovém trhu se zbraněmi, ale je pravděpodobné, že se dostanou i do výzbroje čínských jednotek, např. výsadkových sil nebo námořní pěchoty. Nové čínské houfnice jsou důkazem hlubokých změn v čínské armádě, jejíž velení si už konečně začíná uvědomovat, že v dnešním technologickém světě není důležitá kvantita, ale především kvalita.
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