Novinky řady Lynx:
Čínská lehká kavalerie na šesti kolech

V rámci statických i dynamických prezentací na výstavě Airshow China 2018 se předvedla mj. rozsáhlá „rodina“ lehkých terénních vozidel Lynx s osmi, šesti i čtyřmi koly. Největší zájem si získala šestikolová platforma CS/VP16, která může sloužit např. jako základ pro řadu systémů palebné podpory či pro dálkově ovládaná vozidla.

Ve výzbroji čínských zvláštních, výsadkových a horských jednotek se již několik let nacházejí lehká osmikolová vozidla série Shanmao („Rys“), která mají na světovém trhu anglické jméno se stejným významem, tedy Lynx. Jejich vývoji jsme se podrobně věnovali v č. 2/2017, kde se objevil rovněž seznam verzí vystavených na veletrhu Airshow China 2016. Po dvou letech byl výrobní program opět výrazně rozšířen, avšak s tím zásadním rozdílem, že od původních osmi kol se nově přešlo ke konfiguraci mající pouze šest kol.

Podobné i odlišné konstrukce
Původní osmikolový Lynx je znám též pod exportním názvem CS/VP4, jenž odkazuje na fakt, že jej na trhu nabízí korporace China South Industries Group Corporation (CSGC). Výrobcem je podnik JiaoLing, který do oné průmyslové skupiny náleží, ale na vývoji zbraňových variant se nejspíše podílí rovněž zbrojovka NORINCO, jelikož při dynamických prezentacích byla na vozidlech umístěna loga obou těchto velkých čínských zbrojních korporací. Šestikolový Lynx nese v základní podobě exportní označení CS/VP16 a údajně je pokládán za třetí generací této „rodiny“ s tím, že první dvě generace reprezentují osmikolová vozidla (původní pokusný vzor a CS/VP4). Hlavní parametry se vlastně nezměnily; vozidlo má korbu o délce necelých 4 m se sedačkami pro šest mužů, ačkoli maximální dopravní kapacita činí devět osob, případně okolo jedné tuny nákladu. Provozní hmotnost vozidla činí asi 1700 kg. O pohon se stará čtyřválcový turbodiesel s výkonem 64 kW, ovšem jeho umístění je už odlišné, protože u CS/VP4 se nalézá v zádi a u některých speciálních variant v přídi, avšak CS/VP16 má agregát uprostřed, resp. za první dvojicí sedadel. Max. rychlost jízdy činí zhruba 65 km/h. Díky poměrně malé hmotnosti a vodotěsné korbě dokáže vozidlo plavat, při čemž jej otáčení kol pohání rychlostí cca 4 km/h. Lze jej též nést v závěsu pod vrtulníkem či shazovat na padáku. Dosud však není znám důvod, proč se výrobce rozhodl přejít k šestikolové konfiguraci.

Tři verze s různými minomety
Podobně jako osmikolová platforma má též šestikolový Lynx CS/VP16 velmi široké možnosti uplatnění, které prokazovala i pestrá nabídka účelových modifikací. Jedna z nich se vyznačuje zvýšenou a patrně také lehce pancéřovanou korbou. Informační tabule ji charakterizovala jako velitelské a průzkumné vozidlo, což dokládalo i rozsáhlé komunikační vybavení uvnitř. Vedle této podoby se v rámci statické prezentace objevilo hned pět různých nosičů zbraní; zdá se, že šestikolka určená pro těžší zbraně se označuje jako CS/VP16B. První z těchto vozidel mělo na zádi systém obsahující 23mm šestihlavňový kanon a čtyři lehké protiletadlové rakety, nejspíše QW-3 s max. dostřelem cca 8000 m. Dále byl k vidění Lynx nesoucí na zádi 120mm minomet s úsťovým nabíjením a s mechanickým asistenčním zařízením. Operátorovi tedy postačí vložit granát do držáku, který pak sám vyjede po kolejnici k ústí a zasune granát do hlavně. Součástí konstrukce vozidla jsou rovněž schránky pro 16 granátů. Maximální dostřel činí kolem 12 km. Další minometný Lynx nesl opět zbraň ráže 120 mm, ale tentokrát typ s dlouhou drážkovanou hlavní, který má závěrové nabíjení a může částečně zastat i roli houfnice a kanonu, resp. vést i přímou palbu. Max. dostřel této zbraně činí 13,5 km. Třetí zbraňovou verzi představoval nosič 82mm samočinného minometu s dostřelem 6 km. Stejně jako ruský minomet 2B9 Vasiljok má zásobníky na čtyři granáty, jež dokáže vystřelit za dvě sekundy. Ve vozidle se nachází prostor pro dopravu osmi zásobníků, tedy celkem 32 granátů.

Spektrum dalších modifikací
Poslední verzí ve statické prezentaci byl mobilní raketomet ráže 107 mm. Na zádi je umístěno otáčivé odpalovací zařízení pro dvanáct raket, zatímco na bloku motoru se dopravuje náhradní svazek dalších dvanácti kusů. Pro 107mm raketomety už existují i velice pokročilé typy raket; např. CS/BRE3 má dostřel až 12 km a koncové laserové navádění a existuje i raketa s doletem snad až 30 km a družicovým naváděním. V rámci dynamických ukázek bylo předvedeno např. ono průzkumné a velitelské vozidlo vybavené i velkorážovým kulometem na ochranném rámu a navíc odlišný typ raketometu, který má masivní otáčivý podstavec, jenž nese hranatý blok se dvěma řadami po sedmi raketnicích. Tím však spektrum variant šestikolek nekončí, neboť pro diváky bylo připraveno i dioráma s velkým počtem modelů vozidel řady Lynx, podle něhož se dá soudit, že existují i jiné účelové verze, které koneckonců ukázaly rovněž prezentační filmy. Jedná se např. o šestikolový Lynx s jeřábem (zjevně vyprošťovací) a nejméně čtyři další verze vybavené výzbrojí. První má kulomet W85 ráže 12,7 mm, druhá má věžičku s šestihlavňovým kulometem značky Huaqing Machinery stejné ráže, třetí nese komplet AKT-2 (tzn. čtyři lehké protiletadlové střely na otáčivém podstavci) a konečně poslední a asi nejpůsobivější provedení platformy CS/VP16B má rychlopalný kanon kalibru 40 mm. Diváci mohli spatřit také filmové záběry, které ukazovaly zkušební střelby této zbraně.

Zbraň s teleskopickou municí
Tento kanon si ovšem zasluhuje trochu větší prostor, protože už sám o sobě představuje hodně zajímavý produkt. Jedná se totiž evidentně o stejnou zbraň, která byla představena na Airshow China 2016 jako součást zbraňového systému CS/AA5, jak se nazývá věž pro obrněná vozidla (v rámci prezentace byla usazena na korbě osmikolového transportéru ZBL-08 alias VN1). Na kanonu je pozoruhodná především skutečnost, že používá teleskopickou munici, jejíž střela se nachází uvnitř nábojnice. Vzhledem ke značné podobnosti s britsko-francouzskou zbraní CTA International CTA40 se samozřejmě okamžitě nabízí podezření, že je to další ukázka čínského „reverzního inženýrství“, byť je nutno dodat, že princip teleskopické munice je znám už velmi dlouho a pracují na něm také další firmy. Pro čínský kanon se nabízejí dva typy munice, a sice podkaliberní protipancéřový náboj s šípovou stabilizací CS/BAA3 (efektivní dosah proti lehce obrněným cílům asi 2800 m) a tříštivo-trhavý náboj CS/BTE3 (účinný dostřel kolem 4000 m). Teleskopické střelivo znamená mj. menší rozměry zbraňového systému a nižší zpětný ráz, což vysvětluje montáž takovéto zbraně na lehkém vozidle CS/VP16B. K těmto čtyřem zbraňovým verzím je nutné dodat ještě jednu zásadní věc. Jde totiž o tzv. volitelně řízená vozidla, jež mají dvě sedačky (pro řidiče a střelce), ale dají se řídit i na dálku s pomocí přenosného pultu. Dá se předpokládat, že šestikolová vozidla Lynx (včetně těchto dálkově ovládaných variant) se záhy objeví ve výzbroji některých čínských elitních jednotek.
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Lynx také na čtyřech kolech
Na veletrhu Airshow China 2018 měly mezi vozidly série Lynx jasně dominantní pozici verze se šesti koly, ale v pavilonu a na polygonu byly k vidění také čtyřkolky. Kromě klasické lehké čtyřkolky se dvěma sedadly za sebou, která ve vojenské podobě nese označení CS/VP15 (a na řídítkách měla lafetu pro 7,62mm kulomet), se předvedlo několik variant vozidla, jež má hned tři sedačky vedle sebe (nejspíše kvůli menším tělesným rozměrům čínských vojáků) a dopraví náklad až 600 kg. Nese označení CS/VP11 a vedle základní víceúčelové verze byly vystaveny tři speciální obměny. První nesla na střeše 7,62mm šestihlavňový kulomet CS/LM12, zatímco druhá byla řešena coby vozidlo pro zdravotní evakuaci, takže měla po pravé straně držáky pro dvoje nosítka a vlevo vzadu místo pro zdravotníka. Konečně třetí úprava byla hasičská a nesla vpředu hadici a vzadu nádrž na vodu či pěnu. Modelové dioráma napovídalo, že se počítá také s dalšími modifikacemi, např. se čtyřkolkou s protitankovými řízenými střelami. Také vozidlo CS/VP11 se vyskytlo v prezentačních filmech ve verzi s možností dálkového řízení. Existuje i speciální provedení čtyřkolky s retranslační anténou, jež dovoluje ovládání na dálku až 30 km. „Rodina“ Lynx navíc zahrnuje také kompaktní čtyřkolová vozidla, jež fungují už výlučně jako dálkově ovládaná. Vlastně jde o malé pozemní roboty, jež využívají komponenty vozidel série Lynx. Na výstavě se objevily dvě verze, jedna se zbraňovým modulem se 7,62mm kulometem a druhá zásobovací s plošinou k dopravě různých nákladů.
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