Nová čínská obojživelná vozidla

Vojenský vzestup Čínské lidové republiky ilustruje také stále větší důraz na expediční operace v zahraničí, a to včetně námořních výsadků. Jádrem perspektivních čínských obojživelných sil se mají stát nová plovoucí pásová vozidla řady ZBD2000.

Obojživelné jednotky Číny jsou dlouhodobě nejpočetnější na světě; kromě námořní pěchoty o velikosti okolo 10 000 mužů (dvě brigády) jsou k dispozici i útvary pozemní armády, které by mohly celkově zahrnovat snad až 300 000 vojáků v šesti armádních skupinách. Donedávna se hovořilo o nízké úrovni, zastaralosti a nedostatečnosti jejich výzbroje, ovšem to již několik let neplatí. Do služby vstupuje nová generace obojživelných výsadkových vozidel, která (alespoň na pohled) patří mezi opravdu vyspělou techniku a mohou Číně umožnit i realizaci rozsáhlých námořních operací s výsadky přes horizont. Podobně jako v případě dalších kategorií moderní čínské vojenské techniky si ovšem nelze nevšimnout, že z velké části nejde o originální čínské výrobky, nýbrž o kopie či adaptace zahraničních typů.

Nová motivace pro obojživelníky
Obojživelná bojová vozidla figurují v arzenálu čínské Lidové osvobozenecké armády již dosti dlouho. Už na konci 50. let byl vytvořen lehký plovoucí tank Type 60, vlastně upravená kopie sovětského PT-76, a roku 1964 na jeho místo nastoupil domácí obrněnec Type 63, vyzbrojený kanonem ráže 85 mm. Rovněž většina čínských obrněných transportérů měla možnost plavby. Motivem pro konstrukci takových vozidel ale nebyly velké námořní výsadkové operace, které ostatně v tehdejší čínské vojenské doktríně fakticky neexistovaly; obrněnce jako Type 63 byly konstruovány především pro nasazení ve složitém terénu jižní Číny či jihovýchodní Asie, tedy v oblasti s množstvím řek, jezer či bažin. S všestranným vzestupem ČLR od přelomu 80. a 90. let ale postupně vyvstávala rovněž nutnost plánovat expediční nasazení v zahraničí, mezi nimi možná i obojživelné výsadkové operace. Překonávání vnitrozemských vodních ploch a toků je pochopitelně daleko jednodušší než námořní výsadky, pro něž se zmíněné typy nehodily. Čína nejprve přijala dočasné řešení v podobě vývoje modernizovaného tanku Type 63A (ZTS-63A) a transportéru Type 63C, navíc zavedla do výzbroje obrněné vozidlo Type 86, což je upravená kopie BMP-1, ale definitivní řešení mohla nabídnout až zcela nová vozidla, od začátku určená výslovně pro velké obojživelné operace (včetně výsadků za horizont). Tyto úvahy zjevně stály za vývojem nových plovoucích obrněnců série ZBD2000, jejichž sériová výroba nyní probíhá, a to nejen pro čínskou námořní pěchotu („modrá“ kamufláž), ale rovněž pro výsadkové útvary pozemní armády („lesní“ kamufláž). První fotografie nových vozidel se objevily na veřejnosti roku 2006 a podrobnější údaje záhy následovaly.

Základní konstrukce ZBD2000
Jde o specializované plovoucí obrněnce pro námořní výsadky, které náleží do stejné kategorie jako americký typ AAAV (Advanced Amphibious Assault Vehicle) alias EFV (Expeditionary Fighting Vehicle), jehož vývoj se však potýkal s potížemi a v letošním roce byl zastaven (více v ATM 3/2011). Pro nová čínská vozidla se zpočátku dokonce i užívalo označení AAAV, což bylo poněkud matoucí; později bylo zjištěno, že celá typová řada nese označení ZBD2000 a je složena z nejméně čtyř odlišných typů či variant. Základní konstrukce ovšem není úplně nová. Některé prvky byly patrně převzaty z bojového vozidla pěchoty ZBD97 neboli ZBD-04, které lze považovat za první moderní čínský typ této kategorie (přestože termín „čínský“ je v tomto kontextu poněkud sporný, neboť ZBD97 se evidentně inspirovalo ruským BMP-3). Rovněž se objevily informace, že se na konstrukci ZBD2000 podílely i ruské zbrojovky, konkrétně firma KBP z města Tula (hlavní designér BMP-3) a závod Kurganmaš. V každém případě se dá říci, že noví čínští obojživelníci mají masivní korbu z lehkých ocelových slitin, jež garantuje velký výtlak. Na předním čele korby se nachází rozměrná deska, která se po vjezdu do vody sklopí a funguje jako příď „lodě“ s plochým dnem, ve kterou se vozidlo změní. Navíc se zmenší světlá výška podvozku, takže obrněnec vlastně jen klouže po hladině, kde jej pohání dvojice vodních trysek v zádi. Toto řešení (zvané „hydroplaning“) samozřejmě znamená značný pokles odporu vody a nárůst rychlosti. Je však komplikované a nákladné a bylo jednou z příčin problémů, jež vedly ke konci ambiciózního amerického projektu EFV.

Bojové vozidlo pěchoty ZBD-05
Čínským obrněncům se však zjevně daří lépe; možná i proto, že jsou o trochu menší než EFV. Pancéřová ochrana představuje v této kategorii standard; celé vozidlo by mělo být odolné vůči protipancéřové munici z kulometů ráže 7,62 mm a čelo korby může vzdorovat střelám kalibru 12,7 mm. K ochraně životů osádky přispívá fakt, že se motorový prostor nalézá v přední části. Čínské zdroje hodně zdůrazňují kvalitu přístrojového vybavení; vozidla série ZBD2000 nesou sofistikovaný družicový navigační systém, jenž má usnadňovat výsadky za horizont. Základní variantu typové řady ZBD2000 představuje výsadkové bojové vozidlo pěchoty ZBD-05, které má tříčlennou osádku (řidič vepředu, velitel a střelec ve věži) a může vézt sedm až deset mužů výsadku. Ti mohou vnitřní prostor opustit buď zadními dveřmi, nebo dvojicí poklopů na horní straně korby za věží. Ostatně i věž ZBD-05 vyvolala zaslouženou pozornost expertů, neboť se jedná o velmi kompaktní a moderně vyhlížející konstrukci; také v případě věže ovšem existují důvodné pochybnosti o jejím ryze čínském původu, jelikož některé její rysy se velmi podobají ukrajinskému věžovému kompletu Škval (ačkoliv o úplnou kopii určitě nejde). Hlavní výzbroj tvoří 30mm automatický kanon (údajně na střelivo typu 30×165 mm), který doplňuje 7,62mm kulomet Type 80 a dvě boční kolejničky pro vypouštění protitankových řízených střel HJ-73C (zdokonalená kopie oblíbeného ruského typu Maljutka). Kromě toho lze na věži rozeznat osm dýmových granátometů, patrně ráže 76 mm. ZBD-05 má údajně plně integrovaný a počítačem ovládaný systém řízení palby, který obsahuje velké denní i noční kamery pro velitele a střelce, pasivní infračervený senzor a laserový dálkoměr.

Tank ZTD-05 a další verze
Druhým typem modelové série ZBD2000 je obrněnec ZTD-05, který se dá charakterizovat asi jako obojživelný lehký tank nebo vozidlo přímé palebné podpory. Nese věž, která byla zřejmě odvozena od věže výše zmíněného modernizovaného plovoucího tanku Type 63A (ZTS-63A). Primární výzbroj proto představuje 105mm drážkovaný kanon s dostřelem až 2000 m; existují pro něj střely kumulativní (průbojnost až 500 mm oceli či 1,5 m železobetonu), podkaliberní a protipěchotní tříštivé a možná i laserem naváděná raketa, patrně příbuzná ruské zbrani 9M117 Bastion. Munice tohoto druhu by umožnila přesně střílet na pobřežní cíle bez ohledu na efekty mořských vln. Podobně jako ZBD-05 má i obrněnec ZTD-05 disponovat moderním systémem řízení palby, avšak osádka ZTD-05 je čtyřčlenná, což napovídá, že dělo má manuální nabíjení. Doplňkovou výzbroj tvoří znovu 7,62mm kulomet a osm 76mm dýmových granátometů. Jako třetí typ řady ZBD2000 bylo identifikováno obrněné vozidlo bez otočné věže, ale se zvýšenou zádí korby a dálkově ovládaným kulometem ráže 12,7 mm. Původně se hovořilo o tom, že jde o logistickou verzi, ale výsuvný stožár se senzorovým blokem říká, že se jedná spíše o vozidlo velitelské (a)nebo průzkumné. Čtvrté vozidlo na šasi ZBD2000 dostalo jméno Type 07B a má zajistit dělostřeleckou podporu výsadků. Jeho mohutná hranatá věž obsahuje houfnici Type 96 ráže 122 mm, což je modernizovaná verze osvědčené sovětské zbraně D-30, pro kterou čínská zbrojovka NORINCO vyrábí řadu nových druhů střeliva (mj. granáty s raketovým motorem či laserovým naváděním). Také toto komplexní pojetí „rodiny“ obojživelníků prokazuje, že Čína si uvědomuje důležitost námořních výsadkových operací v moderních konfliktech. S čínskými obojživelnými jednotkami se prostě musí počítat.
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Přibližná TTD vozidla ZBD-05
Osádka + výsadek
3 + 10
Bojová hmotnost
8000 kg
Celková délka
5,18 m
Celková šířka
2,74 m
Celková výška
3,04 m
Max. rychlost na zemi
65 km/h
Max. rychlost na vodě
45 km/h
Dojezd na silnici
500 km
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