Novinky čínské protivzdušné obrany:
Raketové systémy, samohybné kanony a cvičné terče

Výstava Air Show China 2016 prokázala také silnou pozici ČLR v oboru systémů protivzdušné obrany. Návštěvníci proto mohli spatřit široké spektrum raketových, kanonových a hybridních kompletů, a to nikoliv jen od tradičního výrobce protivzdušných systémů, tedy od firmy CASC, protože v tomto oboru se prosazuje i zbrojovka NORINCO.

Čínský průmysl si v uplynulých letech připsal několik exportních úspěchů v oblasti komplexů protivzdušné obrany. K tradičním uživatelům čínské techniky, jako je Pákistán či Írán, přibyly nové zákaznické země, zejména Uzbekistán a Turkmenistán, které získaly komplety dlouhého dosahu FD-2000, tzn. exportní verzi typu HQ-9 (více v minulém čísle ATM). Tato zbraň měla své místo i na loňském veletrhu v Zhuhai, avšak vedle ní se objevila řada dalších typů, z nichž některé si odbyly svoje oficiální premiéry. Vývoj protiletadlové a protiraketové obrany v Číně prokazuje i nabídka nových radarů, které dokážou zachytit i obtížně zjistitelné letouny (těm se budeme věnovat v některém z příštích čísel), a cvičných terčů.

Spektrum kompletů z řady HQ-9
Návštěvníci mohli zhlédnout hned dvě rozsáhlé expozice protivzdušné obrany, jednu na volné ploše pod vlajkou čínské Lidové osvobozenecké armády (PLA) a druhou v pavilonech, kde se prezentovaly jednotlivé firmy. Několik protivzdušných komplexů tedy bylo přítomno dvakrát, a to pod dvěma jmény, domácím a exportním. Tradičně největší počet systémů PVO pocházel od společnosti CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation), která je dosud největším producentem raketových zbraní v ČLR. Většina jejích exponátů už byla předvedena v minulosti, přece jen ovšem přibylo několik inovací. Vrchol její nabídky reprezentuje systém dlouhého dosahu HQ-9, jenž technologicky do jisté míry vychází z ruského systému S-300P a využívá osmikolový podvozek Taian TA5380A. Letos mohli návštěvníci v sekci PLA spatřit i novou verzi zvanou HQ-9B, jež k povelovému a poloaktivnímu radarovému principu (který je použit u HQ-9A) přidává pomocný infračervený senzor. Úprava HQ-9C, jež má užívat aktivní radarové navádění, přítomna nebyla, ale značka CASC vystavovala exportní systém FD-2000, který už aktivním naváděním opatřený je. Na informační tabuli ale kupodivu chyběl jeho max. dosah a dostup, přestože v roce 2014 bylo uvedeno, že činí 125 km, resp. 27 000 m. Spekuluje se však, že nejmodernější verze HQ-9 mají dosah až 200 km. Komplexy této řady každopádně nabízejí i schopnost ničit některé druhy balistických raket.

Další produkty společnosti CASC
Z minulosti už je znám také jiný výrobek CASC, a sice systém středního dosahu HQ-16A, pro vývoz nazývaný i LY-80. Jde vlastně o „suchozemský“ derivát námořního kompletu HHQ-16, jenž vychází z ruského typu Buk/Štil. Šestinásobné odpalovací zařízení se nalézá na podvozku Taian TA5350 se šesti koly, max. dálkový dolet jeho raket činí 40 km a výškový dostup okolo 18 000 m. V září 2016 se ale objevily zprávy, že protivzdušná obrana PLA zkouší novou verzi zvanou HQ-16B, u níž dosah vzrůstá na 70 km. Navádění znovu využívá poloaktivní radarový princip. Systémy krátkého dosahu zastupuje exportní typ FM-3000, jehož max. dosah činí (dle druhu cíle) mezi 20 a 30 km. Jeho rakety jsou příbuzné střelám ze systému HQ-17, tzn. čínské kopie ruského typu Tor-M1, ovšem jinak je čínský produkt řešen zřetelně odlišně a je posazen na šestikolovém podvozku automobilky Hanyang. Firma CASC vystavila dva komplety, které představují evoluci osvědčeného typu středního dosahu KS-1 neboli HQ-12, jenž už získal též exportní kontrakty pro Myanmar, Turkmenistán a nejnověji Thajsko. Nové varianty se od těch již zavedených liší zejména tím, že neodpalují střely z kolejnic, nýbrž z kontejnerů. První nese jméno KS-1C, má max. dálkový dostřel 70 km a výškový dostup 27 000 m. Využívá povelové navádění a šestikolové šasi automobilu Wanshan WS2300.

Komplety CASC FK-3 a FK-1000
Druhý z nových derivátů HQ-12 nese exportní název FK-3 a tentokrát je vybavený naváděním spojujícím povelový a poloaktivní radarový princip. Od předchozího komplexu se odlišuje též provedením odpalovacího zařízení, jelikož KS-1C má dvojici hranatých kontejnerů, kdežto na FK-3 najdeme hned čtyři kontejnery válcového tvaru. Zvýšil se rovněž dosah, díky kterému se dá nový komplet považovat již za zbraň dlouhého dosahu, neboť může zasáhnout cíl vzdálený až 100 km; výškový dostup zůstává na hodnotě 27 000 m. Jako šasi pro odpalovací zařízení se využívá osmikolový automobil značky Hanyang. Na ročníku 2014 se FK-3 objevil jenom jako exportní produkt, ale v roce 2016 byl již přítomný také v druhém exempláři v expozici PLA, a to pod jménem HQ-22, což napovídá, že se zřejmě už nachází ve službě. Značka CASC v roce 2014 vystavila také model zajímavého hybridního protivzdušného kompletu FK-1000, jenž na návštěvníky působil jako ekvivalent ruského typu Pancir-S1. Na ročníku 2016 se již předvedla skutečná podoba tohoto systému, který nabízí max. dálkový dosah až 22 km a výškový dostup 10 000 m. Vedle dvou šestic dvoustupňových střel s povelovým řízením má komplet FK-1000 i dva rychlopalné kanony ráže 23 mm. Jako podvozek slouží opět automobil značky Wanshan, ovšem tentokrát jde o větší osmikolový typ WS2400.

Konkurence od firmy NORINCO
Některé západní zdroje chybně ztotožňují systém CASC FK-1000 s kompletem, který pochází od zbrojovky NORINCO a označuje se jako Sky Dragon 12 (čínsky Tian Long 12), popř. také GAS5 (to zřejmě znamená Ground-Air System 5). Ačkoli při letmém pohledu vypadají trochu podobně a nelze vyloučit i určitou technickou příbuznost, jedná se o dva zřetelně odlišné typy. Také Sky Dragon 12 využívá dvě šestice dvoustupňových raket, které se opět podobají těm ze systému Pancir-S1 (případně ze staršího sovětského typu Tunguska), avšak v tomto případě se jedná o takřka přesné kopie, kdežto střely FK-1000 mají poněkud odlišný tvar ploch. Rozdílná je i konstrukce radiolokátorů obou čínských systémů a skutečnost, že Sky Dragon 12 je jenom raketový (nemá tedy kanony) a využívá jiný podvozek, a sice Shaanxi SX2300. Bez ohledu na podobnosti či rozdíly obou prostředků se jedná o další důkaz, že společnost NORINCO, jež se dříve věnovala hlavně obrněncům a dělostřelectvu, chce uspět i v oblasti raketových kompletů protivzdušné obrany. Demonstruje to též její další systém Sky Dragon 50, jehož rakety DK-10 nabízejí dostřel asi 50 km a dostup 20 000 m. Využívají aktivní radarové navádění a vycházejí ze střel vzduch-vzduch PL-12, odpalovací zařízení má šasi Beiben 2628. Vyskytly se zprávy o jednáních o exportu do Indonésie, ale na Air Show China 2016 se tento komplex (pod názvem GAS2) objevil poněkud překvapivě i v expozici PLA.

Nabídka kanonů ráže 35 a 76 mm
Do nabídky firny NORINCO tradičně patří kanonové komplexy protivzdušné obrany, jichž na loňské výstavě předvedla hned několik typů. Systém SWS2 znali odborníci již z minulosti, ale až v loňském roce prodělal oficiální premiéru, a to dokonce v hybridní verzi. Původně se totiž jednalo o ryze kanonový systém na šasi osmikolového obrněného transportéru ZBL-09 (více o něm v č. 12/2005) s věží nesoucí 35mm kanon, který je kopií zbraně firmy Rheinmetall. Může ničit vzdušné cíle na dálku 3000 m a pozemní vzdálené až 4000 m. Zbrojovka NORINCO pro něj vyrábí také novou pre-fragmentovanou munici s časovým zapalovačem PTFP. Nová verze systému SWS2 však nese také čtyři protiletadlové střely krátkého dosahu TY-90, jejichž max. dolet činí 6000 m a které mají pasivní infračervené navádění. (Dvě čtveřice těchto raket nese i systém Sky Dragon 6 na podvozku šestikolového transportéru WZ551.) Byl vystaven i pásový samohybný komplex PGZ-07 se dvěma 35mm kanony téhož typu. Sám o sobě není novinkou, ale vystavená podoba nesla nový optický a laserový senzorový blok. Značka NORINCO dříve nabízela i derivát tohoto systému na šestikolovém šasi Shaanxi SX2190 pod jménem SA1, ale v roce 2016 předvedla na tomto podvozku výkonnější systém SA2. Ten reaguje na obnovenou poptávku v oboru kanonů střední ráže, neboť nese původně námořní 76mm kanon s dostřelem až 10 km a max. kadencí okolo 120 ran za minutu.

Nové terče k výcviku čínské PVO
Kromě samotných protiletadlových a protiraketových zbraní a senzorů potřebuje protivzdušná obrana i prostředky pro realistický výcvik, a sice cvičné cíle. Také v tomto oboru udělala Čína značný pokrok, což demonstruje několik výrobků této kategorie, jež simulují soudobé hrozby. Ve stánku soukromé společnosti Beiwei se objevil terčový komplex, který standardně tvoří tři vozy, a to jeden čtyřkolový Beiben 1928 s velitelským centrem a dva šestikolové Beiben 3232 se čtyřnásobnými odpalovacími zařízeními. Existují tři typy terčů, z nichž první zvaný TYK-1 napodobuje střelu vzduch-země, létá rychlostí 330 m/s a nabízí dolet 50 km a dostup cca 5000 m. Terč TYD-1 odpovídá taktické balistické raketě o rychlosti 1500 m/s, má dálkový dolet asi 280 km a vrchol dráhy leží ve výšce kolem 50 000 m. A konečně cvičný cíl TYX-1C simuluje střelu s plochou dráhou letu s rychlostí 280 m/s, max. doletem 35 km a možností letu ve výšce od 50 do 2500 m nad zemí. Celý systém se již zúčastnil cvičení protivzdušné obrany PLA, ale evidentně není tím nejvyspělejším typem své kategorie, jakým Čína disponuje. Firmy CASC a AVIC a univerzita NWPU totiž společně vystavily nový cíl LARK-1, který simuluje letadla 5. generace, dosahuje rychlosti Mach 1,6 a manévruje s přetížením cca 9 g. Dvoustupňové těleso váží 830 kg a lze ho vypouštět ze země a z letounů. První zkouška se odehrála v prosinci 2016 jako další doklad technického pokroku čínského průmyslu.
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Kompaktní systém Xiu Jian
Společnost CASC vystavila i několik typů protiletadlových střel blízkého doletu, které mohou mít podobu zbraní přenosných (řada QW) či samohybných (řada FL). Všechny typy raket jsou známy již z dřívějška, ale s jednou výjimkou, jež na letošním ročníku veletrhu přitáhla značný zájem. Systém zvaný Xiu Jian (česky „Skryté ostří“) představuje velmi malý komplet, který je zamýšlen hlavně jako příspěvek do dnes rychle expandující kategorie zbraní proti bezpilotním letadlům. Střela sama má průměr 60 mm, na délku měří 690 mm a váží 2,5 kg, kdežto prázdné odpalovací zařízení váží 1,5 kg. K navádění slouží optický senzor pracující na bázi srovnávání obrazu. Pásmo účinného dosahu proti vzdušným cílům pokrývá vzdálenost od 150 do 2000 m, ale lze střílet na bodové pozemní cíle vzdálené až 3000 m. Kromě přenosné podoby se vyvíjí i varianta pro vozidla či letadla (druhá zmíněná by mohla mít dostřel proti pozemním cílům cca 5000 m) a rovněž zmenšená verze o průměru 40 mm.
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