Čínské protivzdušné systémy řady PGZ

V řadové výzbroji čínské armády bylo identifikováno nové obrněné vozidlo, jehož prototyp byl předveden před zhruba šesti lety. Jde o samohybný protivzdušný kanon PGZ-07, jenž patří do nové generace zbraní této kategorie. Není to již prostředek pouze protiletadlový, neboť dokáže zajistit blízkou obranu i před naváděnou municí.

90. léta 20. století byla érou, kdy samohybné protiletadlové kanony zdánlivě opouštěly scénu, a to zejména ve prospěch malých protiletadlových raket. Na přelomu století se ale ukázalo, že tyto úvahy byly asi zavádějící. Rychlopalné hlavňové zbraně začaly prožívat „vzkříšení“ coby prostředky k ochraně proti dělostřeleckým granátům a raketám, případně též naváděné letecké munici. Objevují se i nové typy této kategorie, ačkoli obvykle nejde o konstrukčně úplně nové typy, ale spíše o zdokonalené kombinace osvědčených prvků.

Požadavky na systém PGZ-95
Na čínskou armádu velmi zapůsobily výkony sovětského komplexu ZSU-23-4 Šilka. Proto se tamní zbrojní průmysl pokoušel vyvinout srovnatelný samohybný protiletadlový kanon, avšak první úspěch se dostavil až na konci 80. let, kdy byl do výzbroje zařazen systém PGZ-88, jenž má dva 37mm kanony a díky radaru a infračervenému zaměřovači může účinně operovat také v noci. V té době už ale probíhal i vývoj pokročilejšího prostředku, jehož specifikace následně ovlivnil dojem z války v Zálivu v roce 1991. Kromě fungování v noci či za špatného počasí se požadovalo přístrojové vybavení umožňující zapojení do integrovaného systému protivzdušné obrany a možnost upravit vozidlo na hybridní, tedy doplnit je i raketovými střelami. Výsledek tohoto snažení dosáhl počáteční operační způsobilosti v roce 1995, podle čehož obdržel název PGZ-95. Veřejně se poprvé předvedl na přehlídce v Pekingu v roce 1999. Vzhledově se hodně podobá italskému kompletu SIDAM 25, což nebude náhoda, neboť ČLR minimálně jeden kus tohoto vozidla zakoupila. V každém případě se jedná o pásový komplex, jenž má otočnou věž nesoucí čtyři 25mm rychlopalné kanony PG-87. (Dvojice stejných zbraní je použita v taženém komplexu Type 87.) Kadence jednoho se pohybuje mezi 600 a 800 ranami za minutu, celkově je k dispozici asi 1000 kusů munice. PGZ-95 je vybaven radiolokátorem CLC-1, který zachytí cíl velikosti stíhacího letadla na vzdálenost 11 km. Slabinou je ale absence střeleckého radaru; pro navádění palby slouží televizní a infračervený zaměřovač (max. vzdálenost detekce cíle je 6000, resp. 5000 m) a laserový dálkoměr. Sestavu šesti PGZ-95 zpravidla doprovází velitelské vozidlo s přehledovým radarem s dosahem 45 km.

Snaha o zvýšení palebné síly
V roce 2004 se dostala do výzbroje verze PGZ-95A neboli PGZ-04, která splňuje i požadavek „hybridizace“. Na boky věže lze namontovat dvě dvojice lehkých střel QW-2 s infračerveným naváděním a dosahem 6000 m, popř. i novějších raket FN-6 či FN-16 opatřených kvalitnějším senzorem; v případě FN-16 je senzor duální a sleduje i ultrafialovou oblast. Přesto ovšem bylo zřejmé, že PGZ-95 nepředstavuje komplex na nejvyšší úrovni. Kromě již zmíněné neexistence střeleckého radaru vadila i účinnost 25mm kanonů, která byla shledána nedostatečnou. Zdá se, že PGZ-95 i modernější verze PGZ-04 nebyly zařazeny do služby u čínské armády v nějakých zvlášť velkých počtech. Zřejmě jde jen o „překlenovací řešení“ k výkonnějšímu systému, jenž byl poprvé zaznamenán v roce 2007 a v loňském roce dosáhl operační způsobilosti. Nazývá se PGZ-07 a zjednodušeně lze říci, že spojuje dva již celkem osvědčené prvky. Prvním je pásový podvozek se šesti páry pojezdových kol, který se v různých modifikacích objevuje u množství dalších čínských zbraňových systémů (včetně samohybných houfnic) a jehož variantu používá i systém PGZ-95. Provedení využité v PGZ-07 se vyznačuje nižším profilem korby, ale stejně jako starší varianty je pohání dieselový motor (výkon cca 390 kW) v pravé přední části korby; po levé straně sedí řidič. Na korbě je instalována mohutná dvoumístná věž, po jejíchž stranách se nalézá hlavní výzbroj, a to dvojice 35mm kanonů PG-99. Dvě tyto zbraně jsou již použity i v tažené podobě pod názvem Type 90. Jedná se o licenční kopii švýcarského kanonu Oerlikon GDF s max. kadencí kolem 550 ran za minutu, takže celý komplet pálí rychlostí 1100 výstřelů za minutu. Max. účinný dostřel činí asi 5500 m.

Možnosti a typy 35mm munice
Právě větší dostřel je jednou z hlavních výhod nového systému ve srovnání s PGZ-95, který je schopen přesně střílet na dálku méně než poloviční (asi 2500 m). Kromě toho nabízí PGZ-07 i logicky podstatně vyšší ničivou sílu, danou efektivitou 35mm munice. Zbrojovka NORINCO, která celý zbraňový systém vyrábí, pro něj nabízí čtyři druhy munice. Běžným střelivem proti letadlům či „měkkým“ pozemním cílům je tříštivo-trhavá a zápalná munice HEI. Na odolnější vzdušné cíle (např. bitevní vrtulníky) nebo některé pozemní objekty se používá střelivo, které má název SAPHEI (Semi Armour Piercing High Explosive Incendiary). Speciálně proti lehce obrněným pozemním cílům je konstruována průbojná podkaliberní munice FAPDS (Frangible Armour Piercing Discarding Sabot), avšak technicky nejpokročilejší typ nesporně představuje střelivo PTFP (Programmable Time Fuze Prefragmented). Jedná se vlastně o čínský protějšek úspěšné švýcarské munice AHEAD. Jak známo, střela AHEAD má předfragmentovaný plášť, uvnitř obsahuje 152 miniaturních wolframových projektilů a má časovaný zapalovač, který se programuje během průletu hlavní na základě údajů z dálkoměru. To zajišťuje velkou účinnost proti menším a rychle se pohybujícím vzdušným cílům, a proto je 35mm kanon s touto municí vhodný i pro ničení střel s plochou dráhou, dělostřeleckých raket či střel vzduch-země. Kromě toho se komplex PGZ-07 může pochlubit pokročilejším senzorovým vybavením. Vyhledávací radar CLC-2 má větší dosah a především je k dispozici i střelecký radiolokátor na přední části věže. Stejně jako PGZ-95A může být i tento systém „hybridizován“, protože na boky věže lze umístit čtyři rakety FL-3000N čili HQ-10 s infračerveným naváděním; vznikly na bázi letecké (resp. vrtulníkové) střely TY-90 a mají dosah až 9000 m.

Alternativy na kolech
Kromě pásových prostředků se v ČLR objevilo několik nových samohybných protivzdušných komplexů na kolovém podvozku. Již delší dobu je znám typ CS/SA1, který je vlastně mobilní úpravou zmíněného taženého komplexu Type 90. Nese dvojici 35mm kanonů PG-99 na lafetě umístěné na korbě šestikolového nákladního vozu. Soustava řízení palby zahrnuje přehledový radar (prý schopný zachytit stíhací letadlo na 35 km či střelu s plochou dráhou letu na 15 km), střelecký radar a samozřejmě televizní a infračervený senzor a laserový dálkoměr; de facto jde o obdobu švýcarského systému Skyguard. Pokud už ale opustíme zbraně ráže 35 mm, ještě lze zmínit vozidla, jež mají sedmihlavňové rotační kanony ráže 30 mm. Čína totiž okopírovala též nizozemský námořní komplex Goalkeeper (založený na leteckém kanonu GAU-8/A Avenger, známém z letounu A-10 Thunderbolt II). Čínský duplikát námořního obranného systému nese označení Type 730 a je instalován některých moderních čínských plavidlech (včetně letadlové lodě Liaoning), ovšem již několik let je známa i pozemní obměna LD-2000 na šasi nákladního vozu WS-2400. Kanon má max. kadenci 5800 ran za minutu a účinný dostřel 3000 m. Systém LD-2000 je opět vybavený vyhledávacím i střeleckým radarem a optoelektronickými senzory, lze jej doplnit i šesticí raket FL-3000N alias HQ-10. Systém LD-2000 je evidentně určený pro ničení dělostřeleckých granátů a raket, popř. jako ochrana před zbraněmi vzduch-země. Firma NORINCO adaptovala 30mm kanon i do věže DP30 pro obrněná vozidla a na veletrhu Zhuhai 2012 vystavila tuto věž na podvozku osmikolového transportéru ZBL-09 (více o něm v článku v ATM 9/2011). Také tato novinka ukazuje, že ČLR pořád přikládá protiletadlovým kanonům význam a počítá s jejich dalším provozem a vývojem.
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Parametry čínských systémů řady PGZ

PGZ-95
PGZ-07
Kanony
4×25 mm
2×35 mm
Max. dostřel
2500 m
5500 m
Osádka
3 muži
3 muži
Bojová hmotnost
22,5 tuny
(?)
Celková délka
6,7 m
6,7 m
Celková šířka
3,2 m
3,2 m
Celková výška
3,4 m
(?)
Max. rychlost
53 km/h
55 km/h
Max. dojezd
450 km
450 km
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