Čínské bojové vrtulníky

Čínský letecký průmysl patří k nejrychleji se rozvíjejícím na světě. Dodává ozbrojeným silám Číny také různé typů vrtulníků. Brzy se k nim připojí i speciální bitevník WZ‑10, což je druh zbraně, který čínská armáda dosud postrádá.

Prudký rozvoj leteckého průmyslu Číny se nejčastěji ilustruje novým stíhacím letounem J‑10. Důkazem jsou však i helikoptéry pro čínskou armádu, mezi nimiž najdeme i tři bojové typy. Dva z nich představují vyzbrojené verze víceúčelových typů, avšak třetí je skutečným specializovaným bitevním vrtulníkem. Faktem však je, že první dva jsou kopie evropských vrtulníků a rovněž bitevní WZ‑10 patrně využívá zahraniční prvky.

SA 342L Gazelle a Harbin Z-9W
Vrtulníky pro boj s obrněnou technikou jsou nezbytnou součástí výzbroje moderních armád. Čínské ozbrojené síly však takovouto techniku postrádaly až do roku 1988, kdy koupily osm vrtulníků SA 342L Gazelle francouzské značky Aérospatiale. Mají dvojici závěsníků po bocích trupu, jež mohou nést kontejnery s kanony a kulomety a neřízené rakety, ale také jednu nebo dvě dvojice protitankových řízených střel HJ‑8. Využívají poloautomatické navádění s přenosem povelů po drátě a jejich dostřel se podle verze pohybuje mezi 3000 a 4000 m.
V té době už se ale rodila protitanková verze vrtulníku čínské výroby. V roce 1980 zakoupila čínská společnost Harbin licenci na výrobu vrtulníku Aérospatiale AS 365N Dauphin II pod názvem Z‑9. Pohánějí jej dva motory Arriel 1C s výkonem 492 kW. Poté následovala modifikace Z‑9B, která odpovídá francouzské verzi AS 365N2 s motory Arriel 1C2 o výkonu po 550 kW. Vznikly také speciální verze pro komunikaci, elektronický boj nebo navádění dělostřelecké palby a také námořní obměna Z‑9C. Několik strojů Z‑9 bylo vyvezeno do Mali a Mauretánie.
Už základní vojenské verze Z‑9 mohou být opatřeny dvěma závěsy pro kulomety, kanony či neřízené rakety. Roku 1987 byl úspěšně otestován prototyp varianty nesoucí dvě dvojice protitankových střel HJ‑8 a optický zaměřovač v pouzdru na rotorové hlavě. Po zkouškách však bylo rozhodnuto, že toto provedení je zbytečně komplikované, a zaměřovač se přesunul do válcového pouzdra na levé horní straně kabiny. Sériová verze nazvaná Z‑9W vstoupila do služby v první polovině 90. let. Místo zbraní HJ‑8 lze nést i dvě nebo čtyři lehké střely TY‑90 s infračerveným naváděním proti pomalejším vzdušným cílům.

Harbin Z-9G a Changhe Z-11W
Základní slabinou Z‑9W je neschopnost nasazení v noci nebo za nepříznivého počasí. Proto byl zahájen vývoj varianty pro boj za omezené viditelnosti. Byla zalétána v roce 2000 a do služby v čínské armádě byla zařazena o pět let později pod označením Z‑9G. Hlavním rozlišovacím znakem je kulové senzorové pouzdro YY‑1 pod upravenou přídí. Zařízení od podniku Luoyang obsahuje denní kameru se zesilovačem světla, infračervené čidlo a laser fungující jako dálkoměr a zaměřovač. Z‑9G má také zdokonalený systém elektronického boje, kokpit s víceúčelovými displeji a motory Arriel 2C s výkonem 635 kW.
Dva závěsy po bocích trupu byly nahrazeny masivnějšími pylony, které unesou dvojnásobné množství řízených střel, tedy až osm protitankových HJ‑8 či protiletadlových TY‑90. Vrtulníky Z‑9W i Z‑9G mají k dispozici širokou škálu neřízených zbraní, mezi nimi pouzdro se dvěma 12,7mm kulomety, pouzdro se 23mm kanonem a 480 náboji, případně raketnice pro osmnáct 57mm raket HF‑25 či sedm 90mm raket HF‑70. Čínské ozbrojené síly nyní provozují přes dvě stovky vrtulníků Z‑9 všech variant, z nichž přibližně čtyřicet představují bojové Z‑9W a Z‑9G.
Společnost Harbin ale není jediným čínským výrobcem vrtulníků. Dalším z nich je firma Changhe, jež na začátku 90. let získala licenci na výrobu vrtulníku AS 350B2 Ecureuil, jehož vojenská verze je dnes známa jako AS 550 Fennec. Čínská armáda koupila asi 40 vrtulníků jménem Z‑11 pro spojovací a cvičné účely. 27. prosince 2004 vzlétla vyzbrojená modifikace Z‑11W, o které se předpokládá, že bude operovat i jako „stopař“ pro protitankové vrtulníky, podobně jako americké OH‑58 Kiowa pomáhají bitevním AH‑64 Apache. Vrtulník Z‑11W má po bocích dva závěsníky, které unesou stejnou výzbroj jako u Z‑9W včetně čtyř protitankových řízených raket HJ‑8. Na horní straně kabiny se nachází kulové senzorové pouzdro, s velkou pravděpodobností příbuzné systému Luoyang YY‑1 na vrtulníku Z‑9G.

Vývoj speciálního bitevníku
Od počátku bylo jasné, že protitankové obměny Z‑9 představují pouze provizorní řešení. Jejich relativně široký trup a slabá pancéřová ochrana podstatně snižují pravděpodobnost přežití na moderním bitevním poli. Čínští generálové si tedy byli vědomi, že potřebují specializovaný bitevní vrtulník. Čína se zabývala možností nákupu ruských strojů Mi‑28 či Ka‑50/52, ale nakonec dala přednost vývoji vlastního vrtulníku. Existuje ovšem dost důkazů pro to, že programu se účastní také evropské korporace Eurocopter a AgustaWestland.
Projekt byl zahájen ve druhé polovině 90. let pod provizorním jménem Z‑10, ale jeho definitivní označení je WZ‑10. Písmeno Z (Zhisheng) je obecným kódem pro vrtulník, zatímco W (Wuzhuang) upřesňuje, že se jedná o výslovně bojový stroj. U variant Z‑9W a Z‑11W je písmeno připojeno za číselné označení, protože jde o obměny víceúčelových strojů, kdežto u WZ‑10 poukazuje na to, že je od začátku určen jako bitevník.
V průběhu vývoje WZ‑10 se objevila celá řada spekulací o jeho původu a vzhledu. Některé zdroje uváděly, že spolupráce firmy Eurocopter s čínskými podniky došla tak daleko, že Evropa dala Číně možnost vyrobit zjednodušenou kopii vrtulníku Tiger. Také nebylo jasné, která čínská vrtulníková firma na novém bitevním stroji pracuje, zda je to Harbin nebo Changhe. Obecně se mělo za to, že WZ‑10 bude standardně řešeným bitevníkem, ale občas se vyskytoval názor, že bude využit zaplášťovaný ocasní rotor (fenestron) jako v případě Z‑9, resp. AS 365. Mluvilo se také o aplikaci technologií obtížné zjistitelnosti.

Bitevník Changhe WZ-10
Prototyp vrtulníku WZ‑10 byl zalétán 29. dubna 2003. Potvrdilo se, že jde o konvenčně řešený bitevní vrtulník s úzkým trupem, krátkým křídlem pro výzbroj a dvoumístnou kabinou. Výrobcem je podnik Changhe, ačkoli je pravděpodobné, že na náročném vývoji se podílela i firma Harbin. Nyní je už zřejmé, že WZ‑10 určitě není kopií některé západní helikoptéry, ovšem na druhou stranu lze v jeho konstrukci rozpoznat určité zahraniční prvky. Kromě typu Eurocopter Tiger ovlivnil vývoj WZ‑10 i italský vrtulník A129. Čínský typ se jim podobá svým rotorem, rotorovou hlavou, kabinou či liniemi ocasního nosníku.
Pohon zajišťují dva motory Pratt & Whitney PT6C‑76C s výkonem po 1250 kW, sériové stroje však mají mít motory čínské výroby. WZ‑10 má pětilistý hlavní rotor a vyrovnávací rotor se čtyřmi listy ve tvaru písmene X. Vzletová hmotnost se odhaduje na 5,5 tuny. WZ‑10 se ovládá pomocí systému fly‑by‑wire, v kokpitu má víceúčelové barevné displeje a přilbové zaměřovače. V přídi se nachází senzorové zařízení s televizní kamerou, infračerveným čidlem a laserovým dálkoměrem a zaměřovačem.
Integrální výzbroj tvoří pohyblivý 30mm kanon pod přídí. Další výzbroj se umisťuje pod čtyři závěsníky pod křídlem. Základní zbraň proti tankům představuje řízená střela HJ‑9 s naváděním po laserovém paprsku a dosahem 5000 m, která je pravděpodobně odvozena od izraelské rakety MAPATS. Později má WZ‑10 obdržet střely HJ‑10 s poloaktivním laserovým naváděním, jež se údajně vyrovnají americkým AGM‑114 Hellfire. Do výzbroje WZ‑10 patří i protiletadlové rakety TY‑90 a neřízené zbraně. Zkouškami už prochází nejméně osm prototypů nebo předsériových vrtulníků a sériová výroba má začít v roce 2008 či 2009. WZ‑10 znamená pro čínskou armádu důležitý kvalitativní posun a významně přispěje k její přeměně v moderní ozbrojenou sílu.
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TTD vrtulníku Harbin Z-9W
Celková délka
13,46 m
Celková výška
3,47 m
Prázdná hmotnost
2050 kg
Max. hmotnost
4100 kg
Max. náklad
2038 kg
Max. rychlost
315 km/h
Bojový dolet
300 km
Praktický dostup
6000 m

Publikace: ATM 6/2007

