Čínští obojživelníci:
Pásová plovoucí vozidla řady ZBD-05

Na záběrech z cvičení čínské námořní pěchoty lze mnohdy spatřit obojživelná vozidla, jež mají na přídích nápadné velké vlnolamy. Jde o obojživelníky ZBD-05, jejichž konstrukce posloužila i jako základ pro „rodinu“ dalších obrněnců. Nepochybné je, že z hlediska rychlosti plavby se řadí mezi vůbec nejrychlejší vojenská vozidla na světě.

Čínská námořní pěchota nyní čítá asi 15 000 mužů ve třech brigádách a považuje se i za jednu z „výkladních skříní“ vojenské modernizace ČLR. Dokazuje to i přítomnost velmi výkonných obojživelných bojových vozidel pěchoty ZBD-05 a několika jejich derivátů, díky nimž mohou tyto jednotky provádět rychlé výsadky za horizont. Hlavní odvozenou verzí obrněnce ZBD-05 je lehký tank ZTD-05 nesoucí 105mm kanon a oba typy již dosáhly též exportního úspěchu ve formě kontraktu pro námořní pěchotu Venezuely.

Inspirace americkým vozidlem EFV
Základními typy vozidel čínské námořní pěchoty byly obrněné transportéry Typ 63 (YW-531) a Typ 77 (WZ-511), bojová vozidla pěchoty Typ 86 (WZ-501; kopie BMP-1) a konečně lehké tanky Typ 63A (WZ-213), jenže v 90. letech se musely všechny považovat za zastaralé. Vedle nízké rychlosti plavby, která činila nejvýše 12 km/h, vadila rovněž jejich faktická neschopnost provádět výsadky za horizont na jiném než zcela klidném moři. Koneckonců šlo o vozidla, jež dostala schopnost plavby zejména kvůli překonávání vodních toků, a nikoli pro velké námořní výsadkové operace. Vozidla trpěla i malou stabilitou, což se tragicky projevilo v roce 2005 při jednom cvičení, když byly na rozbouřeném moři ztraceny dva tanky Typ 63A (také ZTS-63A) a zahynulo osm mužů. V onom roce už ale přicházely do výzbroje nové obojživelné obrněnce, jež znamenaly skutečně velké změny. Vývojový program začal v roce 2000, a tudíž se vozidla občas označují jako ZBD-2000, ale standardní označení základního vozidla podle roku vstupu do výzbroje zní ZBD-05. Ona tři písmena uvádějí, že to je obrněné vozidlo (Zhuangjiabing), a sice bojové vozidlo pěchoty (Bubingzhanche) na lehkém pásovém podvozku (Daishi). Projekt se realizoval ve firmě Hunan Nongyou Machinery Group, která představuje součást zbrojovky NORINCO, a hlavním konstruktérem byl Lu Peng-fei. Konstrukce vozidla naznačuje, že coby významná inspirace posloužil americký program rychlého obojživelného obrněnce EFV, který byl zastaven v roce 2011 a jehož výsledek měl dosahovat rychlosti plavby přes 40 km/h. Nové čínské vozidlo dokáže plout rychlostí „jen“ asi 25 km/h (část zdrojů uvádí až 30 km/h), ovšem i tak se řadí mezi vůbec nejrychlejší obojživelníky na světě.

Motor se dvěma režimy fungování
Konstruktéři částečně vyšli z bojového vozidla pěchoty ZBD-04 (více v č. 3/2016), z něhož se převzaly některé součástkové celky podvozku, kvůli schopnosti rychlé plavby však bylo nutné vytvořit zcela nový design korby. Na rozdíl od „suchozemského“ ZBD-04, které využívá ocel, se pro výrobu korby ZBD-05 použila hliníková slitina. Korba je navíc daleko rozměrnější, aby poskytla dostatečný výtlak. Tloušťka svařovaného pancíře by měla stačit na to, aby celá korba odolávala zásahům dlouhé puškové či kulometné munice ráže 7,62 mm, a čelo by mělo odolat i střelám kalibru 12,7 mm. Odolnost čela zvyšuje též jeden z prvků, které se shodují s řešením amerického EFV, a sice hydraulicky sklápěný dvoudílný vlnolam, který je na souši složený na horní a dolní straně charakteristicky protáhlé přídě ZBD-05. Před vstupem do vody se rozloží, dále se sklopí příčný nosník na zádi (čímž korba dostane vhodnější plavební tvar, ale na rozdíl od vozidla EFV se nevysouvají kryty pásů) a aktivují se dva výkonné vodomety. Pro pohon se používá turbodieselový motor, který reprezentuje modifikaci pohonné jednotky tanku ZTZ-99 a je umístěn v pravé přední části vozidla. Má dva režimy chodu, což je zřejmě také výsledkem inspirace americkým vzorem. Na souši pracuje s výkonem 408 kW, jenž se přes automatickou hydraulickou převodovku přenáší na dvojici předních hnacích kol. Ve vodě se však přepíná na režim o výkonu dvojnásobném, s nímž pohání vodomety a je chlazen systémem, který pracuje s neustále nasávanou mořskou vodou. Vlevo od motoru sedí řidič vozidla, kdežto ve věži mají místa velitel a střelec. V zádi je prostor pro devět mužů výsadku, kteří vystupují dveřmi v zádi (zmíněný nosník slouží současně jako rampa), případně i dvěma poklopy ve stropu zádě, které mohou sloužit i jako střílny pro osobní zbraně výsadku.

Odolnost, výzbroj a nezvyklý prvek
Věž obrněnce ZBD-05 se shoduje s tou na osmikolovém obrněném transportéru ZBL-08 (více v č. 12/2015) a technologicky jde vlastně o odvozeninu ukrajinského modulu Škval. Na rozdíl od korby z hliníkové slitiny je věž zhotovena z oceli a čelo je opatřeno keramickými deskami, díky nimž by mělo odolat i zásahům 12,7mm municí na vzdálenost zhruba 100 m. Velitel sedí vpravo, kdežto sedadlo střelce je vlevo. Hlavní výzbroj představuje samočinný kanon ZPT-99 ráže 30 mm (de facto kopie ruské zbraně 2A72, resp. ukrajinského kanonu KBA2), jenž může odebírat střelivo ze dvou oddělených zásobníků a střílet na cíle vzdálené až 4000 m. Kanon se vyznačuje typickým stabilizačním rámem, vlevo od něj je zamontován koaxiální kulomet ráže 7,62 mm a po bocích věže jsou (občas) umístěné kolejničky pro dvě protitankové řízené střely HJ-73C/D. Jde vlastně o zdokonalenou variantu staré sovětské rakety Maljutka, která obdržela poloautomatické navádění a tandemovou hlavici (průraznost až 800 mm oceli) a má dosah cca 3000 m. Oba muži ve věži mají k dispozici zaměřovače s denním i nočním režimem a střelcův přístroj obsahuje navíc laserový dálkoměr a zaměřovač. Na stropě věže je umístěna anténa pro družicové spojení a navigaci a věž nese též dvě čtveřice dýmových granátometů. Neobvyklým prvkem je vodotěsný kryt, který se při plavbě na moři zdvihá okolo průzoru řidiče a umožňuje mu výhled bez nebezpečí proniknutí vody. Jde o reakci na problém, jenž se objevil při testech. Do jednoho prototypu se totiž řidičovým průzorem začala valit voda, vozidlo se pak převrátilo a řidič se jen se štěstím zachránil. Zkoušky také potvrdily nutnost posunout věž více dozadu, a to zejména v zájmu stability na rozbouřené mořské hladině.

Lehký tank nesoucí 105mm kanon
Čínská námořní pěchota provozovala v loňském roce údajně asi 170 obrněnců ZBD-05 a tento počet se průběžně zvyšuje; kromě toho se vozidla tohoto typu nacházejí i ve výzbroji několika mechanizovaných jednotek pozemní armády. Příslušnost konkrétního obrněnce se dá rozeznat podle barev „digitální“ kamufláže, neboť námořní pěchota preferuje odstíny modré, kdežto na armádních exemplářích převažuje hnědá a zelená (nedávno bylo zaznamenáno rovněž „zimní“ zbarvení s převahou šedé). Stejně tak se u obou složek objevuje nejvýznamnější člen „rodiny“ obrněnců odvozených ze základní konstrukce ZBD-05, a to plovoucí lehký tank ZTD-05, jenž vznikl coby nástupce zastaralého Typu 63A. Snímky ukazují nejméně dva prototypy, na nichž lze spatřit dvě odlišná provedení přídě, navíc jeden z nich nesl věž pocházející z šestikolového stíhače tanků Typ 87. Definitivní podoba vozidla ZTD-05 však má příď korby řešenou shodně s obrněncem ZBD-05 a obdržela věž, která je velice podobná té na osmikolovém stíhači tanků ZTL-11 (dříve zvaném také ZTL-09), ačkoliv úplně identická s ní není. Primární výzbroj tvoří 105mm drážkované dělo (nejspíš modernizovaná verze toho z Typu 63A) s ručním nabíjením, takže ve věži pracují tři vojáci, tzn. velitel, střelec a nabíječ. Pro kanon existují průbojné střely APFSDS (schopné na vzdálenost 2000 m probít asi 500 mm oceli), dále munice kumulativní a tříštivo-trhavá (max. dostřel cca 4000 m) a laserem řízené protitankové rakety GP2 s dosahem asi 5000 m. Vedle kanonu je zabudován koaxiální 7,62mm kulomet, na stropě věže je umístěn 12,7mm kulomet QJC-88. Věž nese též osm dýmových granátometů a její čelo by mělo odolat zásahu z kanonu ráže 25 mm. V zádi lze nouzově dopravovat několik vojáků (možná až čtyři). Další parametry lehkého tanku se shodují s typem ZBD-05.

Spektrum dalších příbuzných verzí
Čínská námořní pěchota údajně provozuje kolem 70 exemplářů ZTD-05 a menší počet se opět vyskytuje i u pozemní armády. Na světovém trhu se vozidlo nabízí pod názvem VN16, kdežto základní pěchotní obrněnec obdržel jméno VN18. Prvním zákazníkem se stala Venezuela, kde se od roku 2014 provozuje deset exemplářů od každého z obou typů. Tím ovšem výčet variant ZBD-05 zdaleka nekončí, protože bylo zaznamenáno nejméně šest dalších typů vozidel, jež se vyznačují stejným řešením podvozku a částečně i korby (většina každopádně nese ony typické dvoudílné vlnolamy). Pro přepravu pěchoty vznikl obrněný transportér Typ 001, jenž postrádá věž, místo které má jen střeliště s ručně ovládaným kulometem QJC-88 ráže 12,7 mm; snímky jej dosud ukazují pouze ve výzbroji pozemní armády. Dále jsou známy dvě úpravy, jež rovněž nemají věž, ale zato se vyznačují výrazně zvýšenou zádí nástavby; první slouží jako velitelská a druhá jako sanitní. Objevuje se rovněž vyprošťovací verze s mohutným jeřábovým ramenem a zásobovací varianta, která má menší jeřáb, složený mezi dvěma rozměrnými schránkami pro náklad, nemá však onen velký dvoudílný vlnolam. Ten chybí rovněž u poslední verze, která se z celého tohoto spektra vyznačuje zřejmě nejpodivnějším vzhledem. Jde o vozidlo provádějící ženijní práce, zejména odminování a odstraňování překážek na invazních plážích. Na přídi má mohutný dvoudílný odminovací pluh, v hranaté nástavbě na přídi je skrytý výsuvný raketomet s demoličními raketami a vzadu se nachází odpalovací zařízení pro raketami tažené nálože pro vytváření průchodů v minových polích. Tyto speciální varianty jsou zatím vídány spíš vzácně, avšak lze oprávněně očekávat, že se počet těchto obrněnců bude zvyšovat s tím, jak bude Čína posilovat své kapacity pro expediční operace v zahraničí.
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Samohybná houfnice PLZ-07B
Za člena „rodiny“ obrněnců ZBD-05 se občas označuje i samohybná houfnice PLZ-07B, která v mohutné hranaté věži nese zbraň Typ 96 (PL-96) ráže 122 mm. Ta vychází ze známé zbraně D-30 sovětské výroby a má dostřel 22 km, s granáty s raketovým pohonem až 27 km. Armáda již nějakou dobu provozuje velice podobnou samohybnou houfnici PLZ-07, která ale postrádá schopnost plavby, kdežto „béčko“ plavat může. Vedle námořní pěchoty slouží též u některých mechanizovaných jednotek armády, které provozují i další vozidla řady ZBD-05. Právě u typu PLZ-07B však existují pochybnosti o tom, zda opravdu jde o derivát ZBD-05, a podobně se to dá zpochybnit také u vozidla zásobovacího a ženijního. Faktem totiž je, že tyto tři obrněnce se vyznačují jen malým jednodílným vlnolamem a nemají onu charakteristicky dlouhou příď, ale zato si lze povšimnout zkosení předních rohů korby, což je prvek, který je znám mj. u starších verzí „suchozemského“ bojového vozidla pěchoty ZBD-04. Ostatně z toho pocházejí i některé celky převzaté do ZBD-05 a také již zmíněná armádní (resp. neplovoucí) houfnice PLZ-07 má šasi odvozené ze ZBD-04. Řešení pojezdových kol houfnice PLZ-07B rovněž připomíná spíše starší ZBD-04 než obojživelníky řady ZBD-05, ale na druhou stranu nasazení ve výsadkových námořních operacích naznačuje, že se „béčko“ od původní podoby samohybné houfnice nutně dost liší. Mohlo by se tedy jednat i o jakýsi „hybrid“ prvků podvozků a koreb obou konstrukcí obrněnců, ovšem pozadí tohoto designu dosud známo není.

Parametry vozidla ZBD-05
Osádka + výsadek
3 + 9 osob
Bojová hmotnost
26 tun
Celková délka
5,18 m
Celková šířka
2,74 m 
Celková výška
3,04 m
Výkon motoru na zemi
408 kW
Výkon motoru na vodě
816 kW
Max. rychlost jízdy
65 km/h
Max. rychlost plavby
25 km/h
Dojezd na silnici
500 km
Dosah na hladině
90 km
Max. stoupání
30 stupňů
Max. boční náklon
20 stupňů
Kolmá překážka
0,70 m
Šířka příkopu
2,00 m
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