Čínské stíhače tanků:
Evoluce vozidel přímé palebné podpory

Když 1. února 2021 vypukl vojenský převrat v Myanmaru, v ulicích se objevila mj. šestikolová bojová vozidla WMA-301 Assaulter. Jde o velice úspěšný exportní produkt, který si koupilo již nejméně šest států. Podobné obrněnce samozřejmě vlastní i sama armáda ČLR, která ale ještě nedávno užívala i pásové kanonové stíhače tanků.

Velká vlna zájmu o kolová obrněná bojová vozidla sice částečně zeslábla, avšak stále platí, že armády tuto kategorii techniky poptávají. Kromě kolových obrněných transportérů si proto na trhu vedou dobře i kolová vozidla, jež nesou kanony ráže 105 či 120 mm, a tudíž se z hlediska ničivé síly prakticky vyrovnají tankům. Někdy se jim dokonce přímo říká „kolové tanky“, byť správnější jsou pojmy „kanonové stíhače tanků“ či „vozidla palebné podpory“, ale bez ohledu na terminologii platí, že takové obrněnce provozuje i Čína. Jejich přehled tudíž zakončuje naši sérii článků o čínském samohybném dělostřelectvu.

Obrana proti sovětské hrozbě
Zrod kanonových stíhačů tanků v ČLR sahá do přelomu 60. a 70. let, kdy se výrazně vyhrotily vztahy se SSSR, což v roce 1969 vedlo až ke krátkému pohraničnímu konfliktu. Ačkoli se pak situace uklidnila, v Číně panovaly obavy (podle náznaků z archivů asi ne úplně neoprávněné), že by Moskva mohla sáhnout k nějaké „trestné výpravě“ na sever Číny, jejíž armáda ovšem za tou sovětskou hodně zaostávala. Největší strach budily sovětské tanky, a tak vznikl požadavek na lehký stíhač tanků, jenž by se vyznačoval vysokou pohyblivostí a dokázal by ničit sovětské tanky T-55 a T-62. Jelikož ale Čína tehdy nevlastnila vhodné dělo klasické koncepce, sáhlo se ke kombinaci bezzákluzových kanonů a protitankových řízených střel. Roku 1977 tedy vznikl první prototyp vozidla s továrním názvem WZ-141, jež vážilo asi 6,2 t a neslo věž, na které se nalézaly dva bezzákluzové kanony Typ 75 ráže 105 mm (tzn. vlastně kopie amerického M40), jeden kulomet Typ 77 kalibru 12,7 mm a odpalovací zařízení pro dvě rakety HJ-73 (tzn. kopie sovětské Maljutky). Obrněnec dopravoval 18 granátů pro kanony a čtyři rakety, ale jeho lehký hliníkový pancíř zajišťoval jen minimální ochranu. Na základě výsledků testů byl v roce 1978 vyroben druhý prototyp, který měl oba kanony instalované po pravé straně nově řešené věže a místo 12,7mm kulometu nesl zbraň Typ 56 ráže 7,62 mm. Obdržel také spolehlivější motor od německé firmy Deutz či hydropneumatické zavěšení s možností změny světlé výšky. Zkoušky přinesly povzbudivější výsledky, byť stále vadila nízká odolnost, která ale byla nutnou daní za malou hmotnost. Navíc se objevily zprávy o nových sovětských tancích T-72 a T-80, s jejichž pancířem by si kanony WZ-141 patrně neporadily, takže program pozbyl prioritu, ačkoli zcela zastaven byl oficiálně až v roce 1985. Dle některých zdrojů je však možné, že z jeho výsledků těžil projekt výsadkového bojového vozidla ZBD-03.

Vývoj výkonného stíhače tanků
Už v době testů WZ-141 se rozbíhaly i práce na kvalitativně úplně odlišném vozidle, jež mělo čínské armádě zajistit schopnost bojovat i s novými sovětskými tanky. Bylo naprosto jasné, že se to neobejde bez nového kanonu. Čínští inženýři tedy zkoumali možnosti ráží 120 a 130 mm a Peking se snažil koupit z Německa technologii 120mm hladkého kanonu firmy Rheinmetall, ale bez úspěchu. Závod č. 447 tedy vyvíjel vlastní hladký kanon této ráže, jenž by pálil municí APFSDS, která by mohla na vzdálenost 2000 m probít přes 400 mm válcované oceli. Prototyp zbraně s hlavní s délkou 52 násobků ráže zahájil testy v roce 1983 a výsledky působily slibně, ale současně se ukázalo, že zpětný ráz prakticky vylučuje původní záměr postavit velmi lehký stíhač tanků na šasi lehkého tanku Typ 62. Muselo se tudíž zvolit jiné řešení, ale Čína naštěstí měla jeden vhodný podvozek, a to platformu WZ-321, která nejdříve vznikla pro samohybnou houfnici Typ 83 (PLZ-83) ráže 152 mm a potom se uplatnila i u raketometu Typ 89 (PHZ-89). Nový stíhač tanků byl koneckonců vyvíjen pro dělostřelectvo, a tak v zájmu unifikace obdržel stejný typ šasi. Zkoušky začaly v roce 1987 a o dva roky později byly zakončeny, a proto bylo vozidlo přijato do výzbroje pod označením Typ 89, což se v novém století změnilo na PTZ-89 (Pao Tujiche Zixing, resp. dělostřelecký systém, útočný, samohybný). Jeho kanon byl umístěn v masivní, značně dozadu posunuté věži, což bylo nezbytné kvůli vyvážení. Vpravo vpředu se nalézal turbodieselový dvanáctiválec WR4B-12V150LB o výkonu 330 kW, vedle vlevo seděl řidič a další tři vojáci měli místa ve věži, a sice velitel a střelec vlevo a nabíječ vpravo. Věž se skládala ze svařených ocelových plátů, jejichž tloušťka na čele činila max. 50 mm, korba však byla chráněna ještě méně, a to ocelí o síle do 10 mm.

S poloautomatickým nabíjením
Na tomto místě je nutno zdůraznit, že PTZ-89 vznikl opravdu jako dělostřelecký systém, který měl ničit tanky na dálku, jež by mu zajišťovala (relativní) bezpečí, což spolu s požadavkem na malou hmotnost znamenalo poměrně nízký stupeň odolnosti. 120mm kanon byl ve svojí době skutečně vysoce účinnou zbraní a jeho efektivitu dále zvyšovalo poloautomatické nabíjení. Po výstřelu se závěr ihned otevřel a vyhodil nábojnici, nabíječ poté položil nový náboj na plošinu a elektricky poháněný nabiják ho vsunul do komory. Max. kadence tedy činila okolo 10 ran za minutu. Zásoba munice činila 30 (podle jiných zdrojů 36) nábojů, a sice střely APFSDS a dále kumulativní a tříštivo-trhavé granáty. Kanon byl vybaven i ejektorem prachových plynů. Jako pomocnou výzbroj vozidlo neslo 12,7mm kulomet QJC-88. Systém řízení palby TSFCS-C byl převzat z tanku Typ 79 a v základní variantě obsahoval denní zaměřovač, laserový dálkoměr a balistický počítač. V 90. letech přibyl i senzor nočního vidění. V téže době se podařilo rovněž prodloužit životnost kanonu a začaly dodávky nového typu střely, jejíž wolframový penetrátor na vzdálenost 2000 m probíjel asi 550 mm oceli (u původního cca 460 mm). Vznikl i prototyp modernizované verze s kanonem o délce 58 násobků ráže a novou střelou, jež prorážela okolo 700 mm oceli, ale do sériové výroby nepostoupil. Ostatně i PTZ-89 se navzdory impozantním výkonům projevil jako příliš specializovaný a vznikl relativně malý počet kusů; většina zdrojů uvádí něco přes 100 vozidel, přestože jiné odhadují až 230 kusů. Nesporné je, že stíhače tanků PTZ-89 vytvářely protitankové oddíly po 18 vozidlech, jež byly začleněny do dělostřeleckých pluků v několika obrněných divizích v regionech Peking a Jinan, ale dne 5. listopadu 2015 byl PTZ-89 z výzbroje čínské armády oficiálně vyřazen.

100mm kanon na šesti kolech
Současně s vývojem těžkého pásového stíhače tanků běžel projekt dalšího, již podstatně méně ambiciózního kanonového vozidla, tentokrát na kolovém podvozku. Není dodnes úplně jasné, jaké motivy ležely u jeho zrodu, ale jisté je, že v roce 1987 bylo formálně zavedeno do služby jako Typ 87, později PTL-87. Zbrojovka NORINCO použila jako základ šestikolový obrněný transportér WZ-551 neboli Typ 90 (později ZSL-90), na jehož korbu posadila odlehčenou věž z tanku Typ 88. V té se nacházel 100mm hladký kanon, který vznikl jako derivát protitankové zbraně Typ 86 a mohl používat průbojnou, kumulativní či tříštivo-trhavou munici. Stejně jako zmíněný tank mělo vozidlo také 7,62mm koaxiální kulomet a 12,7mm protiletadlový kulomet. Zkoušky ale ukázaly velký problém s pohyblivostí, neboť oproti základní verzi transportéru se samozřejmě výrazně zvýšila hmotnost, a tudíž motor o výkonu 185 kW nestačil. Vozidlo tedy sice oficiálně vstoupilo do výzbroje, jenže se vyrobil pouze malý počet kusů, které se nejspíše nikdy nedostaly do řadové služby. Ve fázi prototypu zůstala také exportní varianta, která nesla drážkovaný kanon ráže 105 mm v poněkud odlišně tvarované věži. Čínská armáda však o tuto kategorii vozidel neztratila zájem, protože na konci 90. let začala experimentovat s konceptem lehké mechanizované divize rychlé reakce. Navíc se pracovalo též na nové generaci kolových obrněných transportérů, z čehož vzešel dnešní typ ZBL-08. V rámci tohoto vývoje se objevilo několik prototypů šestikolových či osmikolových obrněnců s kanony ráže 100, 105 a 120 mm. Některé užívaly prodloužené šasi WZ-551 s osmi koly, zatímco další obdržely podvozky nové unifikované řady BK. Jednalo se např. o šestikolový BK-1970 a osmikolový BK-1990, oba se 100mm děly. Zůstalo ale jen u prototypů, ačkoli podvozek řady BK se posléze uplatnil např. u protivzdušného raketového systému HQ-7 (FM-80).

Assaulter slaví vývozní úspěchy
Po všech těchto pokusech se však firma NORINCO vrátila k jednoduchému designu PTL-87 a rozhodla se pro vyřešení hlavní slabiny, a sice nízké pohyblivosti. Použila shodnou věž, avšak v kombinaci s platformou WMZ-551 alias ZSL-92, jak se nazývá modernizace WZ-551 hnaná silnějším dieselovým agregátem. Ten vznikl jako klon německého motoru Deutz BF8L413F o výkonu 250 kW. Nové kanonové vozidlo, jež podle roku dokončení zkoušek dostalo vojskové označení PTL-02, se proto vyznačuje výrazně vyšší rychlostí. Kromě instalace nového motoru došlo též k demontáži lodních šroubů, a tudíž oproti PTL-87 zmizela schopnost plavby. Nízká hmotnost (19 tun) usnadňuje dopravu vzduchem, takže stroj Y-8 (tj. čínský klon An-12) může přepravit jedno vozidlo a letoun Il-76MD zvládne tři obrněnce. Velký pokrok přináší zavedení protitankových raket GP2 s naváděním po laserovém paprsku, jež vznikly na bázi technologie ruské rakety Bastion a vypouštějí se z hlavně 100mm děla. Mají max. dolet 5000 m a probíjejí okolo 600 mm oceli. Obrněnec PTL-02 standardně veze zásobu 30 nábojů včetně šestice raket GP2. Ty může odpalovat rovněž exportní příbuzný tohoto vozidla, jenž se nabízí pod jménem WMA-301 Assaulter. Dostal odlišnou věž s klínovým tvarem čela, v níž se nalézá drážkovaný kanon ráže 105 mm. Velké úspěchy sbírá v Africe, kde jej zakoupilo minimálně pět zemí, a to Angola (10 kusů), Čad (42 kusů), Džibutsko (prokazatelně jediný kus, ale reálně možná více), Kamerun (12 kusů) a Senegal (27 kusů). Obrněnce kamerunské (a možná i čadské) armády se už zapojily také do „ostrého“ nasazení proti středoafrickým islamistům. Největším uživatelem obrněnců WMA-301 je ovšem armáda Myanmaru se zhruba 100 vozidly. Sama čínská armáda přijala do služby údajně asi 250 exemplářů PTL-02.

Nová podpora středních brigád
Pro čínskou armádu šlo však jen o dočasné řešení, neboť platforma ZSL-92 již jasně zastarala, takže hlavním cílem bylo vozidlo palebné podpory na šasi osmikolového transportéru ZBL-08 (exportní označení VN1). Nový kanonový obrněnec byl poprvé zaznamenán roku 2013 a jeho název se uváděl jako ZTL-09, ale později bylo oznámeno, že nese jméno ZTL-11. Jeho základ představuje osmikolový podvozek ZBL-08, ale s jednou velmi zásadní změnou, protože motor se z přední části přemístil do zadní, resp. tam, kde se v původním transportéru nachází prostor výsadku. Vynutilo si to vyvážení nového vozidla, na jehož korbě se nalézá mohutná věž, která byla převzata z plovoucího vozidla (de facto lehkého obojživelného tanku) ZTD-05. Obsahuje 105mm drážkovaný kanon se zásobou 36 nábojů včetně střel APFSDS (které na dálku 2000 m probíjejí okolo 500 mm oceli) a řízených raket GP2. Pomocnou výzbroj reprezentuje obligátní dvojice kulometů ráže 7,62 a 12,7 mm. Sofistikovaná soustava řízení palby umožňuje bojovou činnost ve dne i v noci. Vozidlo má rovněž pokročilý komunikační systém se satelitní anténou a schopností působit v rámci „digitálního bojiště“. Čelo korby a věže má odolat zásahům střel ráže 12,7 mm, další části vozidla pak mají zastavit 7,62mm střely. Podobně jako ZBL-08 má i ZTL-11 možnost plavby. Za zmínku ostatně stojí i sám název. Přechod od zkratky PTL k ZTL (Zhuangji Tujiche Lunshi; obrněné vozidlo, útočné, kolové) není jen formalita, protože odráží velkou změnu pohledu. ZTL-11 už není dělostřeleckou zbraní, nýbrž nástrojem přímého boje, čemuž odpovídá i místo v organizaci. Střední kombinovaná brigáda (vlastně obdoba americké brigády s vozidly Stryker) tudíž čítá čtyři prapory, každý zahrnující tři mechanizované roty po deseti transportérech ZBL-08 a rotu přímé palebné podpory mající čtrnáct ZTL-11. Celkem se v čínské armádě nalézá již přes 950 vozidel ZTL-11.

Evoluce pro export pokračuje
Také obrněnec ZTL-11 má svého exportního příbuzného, který dostal označení ST1. Jak se dá očekávat, jeho základ představuje obrněnec VN1 (tzn. exportní podoba transportéru ZBL-08), ovšem oproti ZTL-11 existuje jeden zásadní rozdíl. V případě ST1 se totiž zachovává původní konfigurace podvozku a korby s motorem vpředu, byť samotný motor je stejný jako v případě základní verze pro čínskou armádu, takže jde o kopii německého dieselu Deutz BZ6M1015CP o výkonu 330 kW. Na korbě je posazena jiná věž, která se až na drobné detaily shoduje s věží vozidla WMA-301 Assaulter, a tudíž obsahuje i shodnou výzbroj, tzn. 105mm kanon schopný užívat i řízené střely GP2. Obrněnec ST1 se oficiálně představil v roce 2014 a získal také svůj první exportní kontrakt, protože v loňském roce začaly dodávky do Nigérie, kde již ST1 stihly zasáhnout do operací proti islamistům z hnutí Boko Haram. Bez exportního úspěchu ale zatím zůstává další typ, a sice pásový stíhač tanků (či spíše lehký tank?) ST2, jenž spojuje podvozek vyprošťovacího vozidla ZJX-93 (což je varianta transportéru ZSD-89) a věž se 105mm dělem podobnou té, jež se kdysi objevila na exportní verzi vozidla PTL-87. Odlišnou věž se shodnou zbraní má další obrněnec palebné podpory, jenž se představil v roce 2018 a používá podvozek osmikolového transportéru NORINCO VP10, který patrně vychází ze ZBL-08, resp. VN1, ale vyznačuje se výrazně vyšší odolností, o čemž hovoří bloky modulárního pancíře. V roce 2020 se objevily i záběry z testů nových osmikolových obrněnců v čínské armádě, jež také vypadají jako odolnější příbuzní „rodiny“ ZBL-08 (ačkoli se zřetelně liší od VP10). Bylo mezi nimi též vozidlo palebné podpory, zjevně vyvíjené jako nástupce či modernizace ZTL-11, což dokládá, že čínská armáda s touto kategorií nadále počítá.

Lukáš Visingr
Foto: MO ČLR a archiv

TTD kanonových stíhačů tanků čínské armády

PTZ-89
PTL-02
ZTL-11
Standardní osádka
4 muži
4 muži
4 muži
Bojová hmotnost
31,0 t
19,0 t
22,0 t
Celková délka
8,24 m
8,20 m
9,00 m
Celková šířka
2,80 m
2,90 m
3,00 m
Celková výška
3,23 m
3,15 m
3,20 m
Výkon motoru
330 kW
250 kW
330 kW
Max. rychlost
55 km/h
80 km/h
100 km/h
Dojezd na silnici
450 km
700 km
800 km
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