Lehký tank ZTQ-15:
Posila čínských obrněných jednotek

Mezi očekávané novinky na přehlídce, jež proběhla 1. října 2019 v Pekingu, patřil i lehký tank ZTQ-15, jehož první snímky se objevily počátkem roku 2016 a který je patrně určen především pro síly operující v horském a bažinatém terénu. Vznikl také exportní derivát VT5, který se dle aktuálních zpráv dočkal svého prvního úspěchu.

V posledních letech se dá mluvit o jakési renesanci lehkých či středních tanků, resp. obrněnců s hmotností výrazně menší než u kategorie MBT, zpravidla mezi 20 a 40 tunami. Zpravidla se mohou chlubit palebnou silou, která se může vyrovnat „těžkým“ tankům, což znamená kanon ráže 105 či 120 mm, ačkoliv se s nimi samozřejmě nemohou měřit z hlediska odolnosti. Mezi země, které se k tomuto trendu připojily, patří i Čínská lidová republika, která zařadila takový tank do služby a nabízí jeho variantu i na světovém trhu.

Náhrada zmenšeného T-54A
Lehké tanky mají v Číně ve skutečnosti značně dlouhou tradici, jež sahá až do počátku 60. let, kdy byl vyvinut obrněnec Typ 62 neboli WZ-131. Na pohled působil jako zmenšenina vozidla Typ 59 (tedy kopie T-54A) a přesně tak i opravdu vznikl. Byl celkově zhruba o čtvrtinu menší a místo 100mm děla dostal drážkovaný kanon ráže 85 mm. Díky lehkému pancíři vážil zhruba 21 tun, a tudíž se hodil do dvou prostředí, která se v Číně běžně vyskytují a jsou nevhodná pro tanky kategorie MBT, tzn. do horských oblastí (např. do Tibetu) a do bažinatých regionů, jaké se nacházejí na jihu země. Kromě služby v čínské armádě se Typ 62 exportoval, a to převážně do chudých zemí Asie a Afriky (mj. do Bangladéše, Konga, Mali, Severní Koreje, Tanzanie či Vietnamu), mezi uživatele však spadala i evropská Albánie. Celkem bylo vyrobeno přes 2000 kusů a obrněnec byl také opakovaně modernizován, takže dostal mj. nový systém řízení palby a přídavné pancéřování, ale v novém století se již nedalo pochybovat, že jde o zcela zastaralou konstrukci. Záhy tedy padlo rozhodnutí o vývoji nového lehkého tanku, jímž byla samozřejmě pověřena největší státní zbrojovka NORINCO. Počátkem roku 2016 se objevily první snímky, které patrně zachycovaly testy prototypu v poušti Gobi, a v prosinci téhož roku byl na výstavě v Zhuhai představen exportní lehký tank NORINCO VT5, jenž i navzdory některým rozdílům evidentně vychází z konstrukce pro čínskou armádu.

Různé varianty pancéřování
Čínské ministerstvo obrany oficiálně informovalo o existenci nového lehkého tanku v prosinci 2018 a použilo pro něj označení Typ 15, o kterém se spekulovalo již dříve. Řada zdrojů uvádí, že podle oficiálního systému nomenklatury vojenských vozidel (předpis GJB 4528-2002) nese obrněnec název ZTQ-15, kde první písmeno sděluje, že se jedná o obrněné vozidlo (Zhuangjia cheliang), druhé písmeno jej řadí mezi tanky (Tanke) a konečně třetí říká, že má lehký pásový podvozek (Qingxing). Průběžně přibývalo rovněž fotografií nového tanku a oficiální veřejnou premiéru absolvoval 1. října 2019 na vojenské přehlídce v Pekingu, kde projížděl jako součást formace lehkých obrněnců. Od roku 2018 se sériové kusy zařazují do služby, kde nastupují na pozici, kterou dříve zastával Typ 62, který byl ovšem z aktivní služby vyřazen už v roce 2011. Čínská armáda tedy zhruba sedm let neměla lehké tanky, z čehož lze možná odvodit, že vývoj ZTQ-15 trval delší dobu, než se původně zamýšlelo. Tank je v každém případě podstatně těžší než jeho ideový předchůdce, protože hmotnost se pohybuje mezi 33 a 36 tunami, což závisí na konfiguraci pancéřování, jelikož vozidlo může dostat i bloky modulární a dynamické ochrany, byť ZTQ-15 v čínské armádě se s nimi dosud vyskytují vzácně. Základní pancéřování korby a věže zřejmě tvoří převážně jen svařovaná ocel a pouze čelo věže sestává z vrstveného pancíře, který má jakousi šanci zastavit výkonné průbojné střely. Zadní část věže je opatřena mřížovou ochranou určenou proti účinkům kumulativních hlavic.

Palebná síla 105mm kanonu
Je však třeba zdůraznit, že ZTQ-15 není určený k tomu, aby vedl přímý boj s nejvýkonnějšími tanky potenciálního protivníka, nýbrž k tomu, aby poskytl palebnou podporu tam, kde nepřítel může nasadit své tanky jen omezeně, pokud vůbec. Tomu odpovídá i palebná síla, jelikož tank ZTQ-15 nese 105mm drážkovaný kanon, jenž reprezentuje hloubkově zmodernizovanou kopii slavného britského kanonu L7, na který Peking kdysi koupil licenční práva. Zbraň proto užívá munici standardu NATO a spektrum zahrnuje průbojné střely APFSDS, které údajně probíjejí okolo 500 mm válcované oceli, a dále kumulativní a tříštivo-trhavé granáty. Účinný dostřel se pohybuje kolem 3000 m, ale Čína vyvinula i protitankovou řízenou raketu s doletem 5000 m a naváděním po laserovém paprsku. Ta nese tandemovou kumulativní hlavici a může ohrožovat i moderní „těžké“ tanky. Ke kanonu náleží nabíjecí automat v zádi věže (takže tank má jenom tříčlennou osádku) a zásoba 38 nábojů. Použité nábojnice se vyhazují otvorem, který se nalézá na zádi věže. ZTQ-15 má dále 7,62mm koaxiální kulomet a na stropě věže se nachází dálkově ovládaná zbraňová stanice s 12,7mm kulometem QJC-88. Na vývozním tanku VT5 byl na této stanici navíc umístěn automatický granátomet QLZ-87 ráže 35 nebo 40 mm a lze očekávat, že podobně lze vybavit i ZTQ-15. Na věži se nalézají i dvě šestice dýmových granátometů, jež se mohou aktivovat samočinně po detekci ozáření laserem.

Důraz na velkou pohyblivost
Samozřejmostí je výkonný systém řízení palby, jenž obsahuje mj. pasivní infračervený senzor a laserový dálkoměr pro střelce a panoramatický zaměřovač pro velitele, v němž je integrován také infračervený kanál. Tank má rovněž meteorologické senzory. Systém disponuje režimem „hunter-killer“ (resp. možností „předávání“ cílů mezi stanovišti velitele a střelce) a zřejmě lze ovládat kanon dokonce přímo ze stanoviště velitele. Kvůli požadavku na vysokou pohyblivost a zamýšlenému způsobu nasazení nového obrněnce se věnovala velká pozornost jeho pohonné soustavě. ZTQ-15 má elektronicky řízený turbodieselový agregát, který dodává výkon asi 745 kW. Část zdrojů tvrdí, že je fakticky vybaven dvěma turbodmychadly, ale druhé se spouští jen v horách (kde je menší obsah kyslíku) nebo při potřebě rychlé jízdy. Motor pak produkuje cca 890 kW, jenže za cenu snížení životnosti. Výkon se přenáší prostřednictvím hydromechanické převodovky a podvozek má hydropneumatické závěsy, jež dovolují změnu světlé výšky. Tank bývá nejčastěji vidět v pouštním maskování, existují však i záběry se zelenohnědou kamufláží pro mírný pás či modrým nátěrem čínské námořní pěchoty, byť dosud není jasné, jestli jej tato složka skutečně provozuje. Vedle výroby ZTQ-15 se brzy rozběhne sériová produkce vývozní varianty VT5, protože v listopadu 2019 byly oficiálně potvrzeny dřívější zprávy, že tank našel prvního kupce, a sice armádu Bangladéše. Ta objednala 44 kusů, resp. výzbroj pro jeden pluk, ale výhledově hodlá provozovat dva až tři pluky VT5.
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TTD lehkého tanku ZTQ-15
Osádka
3 muži
Bojová hmotnost
33–36 tun
Délka korby
7,50 m
Celková délka
9,20 m
Celková šířka
2,50 m
Celková výška
3,30 m
Výkon motoru
745 kW
Max. rychlost
70 km/h
Max. dojezd
450 km
Max. hloubka brodu
1,10 m
Max. stoupání
60 %
Vertikální překážka
0,85 m
Šířka příkopu
2,50 m
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