Pekingská přehlídka:
Sedmdesát let Čínské lidové republiky

Ti, kdo si 1. října přivstali, aby v přímém přenosu sledovali vojenskou přehlídku v Pekingu, se rozhodně měli na co těšit. Čínská lidová republika oslavila 70. výročí svého vyhlášení vskutku monumentálně a na přehlídce defilovalo spektrum špičkových zbraní, jež obsahovalo mj. nové bezpilotní letouny nebo hypersonické prostředky.

Většina novinek na přehlídce nebyla pro znalce a fanoušky úplným překvapením, jelikož řada z nich už byla z minulosti známa z neoficiálních zdrojů a v posledních týdnech se vyskytovaly i snímky z nácviků celé spektakulární akce. Té se účastnilo kolem 15 000 mužů a žen, cca 580 kusů vojenské techniky na zemi a zhruba 160 letounů a vrtulníků ve vzduchu, takže se jednalo o největší přehlídku v historii ČLR a jednu ze světově největších vůbec. Mezi nejvýznamnější novinky patřila nová mezikontinentální raketa DF-41, hypersonická střela DF-17 a strategická střela s plochou dráhou letu DF-100. Působivá byla i prezentace prostředků bez osádky, neboť se předvedl mj. nadzvukový dron WZ-8 či robotická miniponorka HSU001. Z dalších premiér na zemi zaslouží zmínku např. lehký tank ZTQ-15 a raketomet PHL-16, kdežto ve vzduchu se ukázal např. bombardér H-6N, stíhačka J-20A, vrtulník Z-20 nebo řada účelových verzí strojů Y-8 a Y-9. Přehlídka pochopitelně vyvolala velmi rozmanité reakce, protože někteří takříkajíc „bijí na poplach“ před rostoucí silou Číny, zatímco jiní upozorňují, že některé zbraně působily spíše jako makety. Peking hovoří pouze o mírovém rozvoji a odmítá, že by přehlídka měla být primárně ukázkou síly. Pravda bude nejspíše kdesi uprostřed. Vojenské přehlídky koneckonců mají zapůsobit na domácí i zahraniční veřejnost, avšak vždycky cosi prozrazují i o skutečných schopnostech země. Říjnová přehlídka tedy zajisté nebyla jen „divadlem“, ale také výpovědí o pokroku a velkých ambicích čínských ozbrojených sil.
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Snad největší debaty mezi novinkami vyvolal hypersonický prostředek DF-17. Z jeho vzhledu vyplývá, že využívá první stupeň balistické rakety DF-16 (ostatně má též identické odpalovací vozidlo Wanshan WS2500), jenž urychluje hypersonické manévrující těleso DF-ZF. Dosah by dle amerických odhadů mohl činit 1800 až 2500 km. Zajímavé však je, že Čína zdůrazňuje, že DF-17 slouží výhradně pro nesení konvenčních hlavic.

Existence bezpilotního průzkumného letounu WZ-8 byla známa již delší dobu a soudilo se, že patrně využívá náporový pohon, jenže přehlídka napověděla, že má spíše dva raketové motory na kapalné palivo. Konstrukce rovněž naznačuje, že startuje ze vzduchu, zřejmě z bombardéru H-6N. Spekuluje se, že ve výšce 40 000 m dosahuje rychlosti přes Mach 3 a prý už absolvoval i operační mise nad Tchaj-wanem a ostrovy Senkaku.

Přehlídka potvrdila, že Čína má ve službě i novou mezikontinentální balistickou střelu DF-41. Využívá silniční vozidlo Taian HTF5980A a podle informací, jež údajně unikly z Raketových sil, má dolet asi 14 000 km. Může nést buď jednu hlavici o síle 5,5 megatuny, nebo šest hlavic o síle 650 kilotun, nebo deset hlavic po 150 kilotunách.

Ve formaci obrněných vozidel absolvoval veřejnou premiéru lehký tank ZTQ-15, který vznikl zejména pro horské jednotky. První snímky se objevily v roce 2010 a už několik let se nabízí i exportní provedení VT5. V závislosti na konfiguraci pancéřování váží 33 až 36 tun, má kanon ráže 105 mm a dosahuje max. rychlosti 70 km/h.

Mezi nejzáhadnější novinky se řadí strategická střela s plochou dráhou letu DF-100 (vyskytují se také jména CJ-100 a YJ-100). Dosahuje nadzvukových (možná i hypersonických) rychlostí a pohybuje se ve značných výškách, snad až blízko hranice kosmického prostoru. O výkonech se dosud spekuluje, takže se objevují odhady doletu mezi 1000 až 4000 km a také možnost, že nová zbraň dokáže napadnout i velké hladinové lodě.

Fotografie zachycuje formaci bezpilotních bojových letounů. Nejblíže kameře je typ GJ-2, jak se v čínské armádě oficiálně nazývá turbovrtulový typ Wing Loong II. Za ním následuje nový obtížně zjistitelný stroj s proudovým motorem GJ-11 Li Jian (Sharp Sword), který má již záhy vstoupit do služby. Úplně vzadu projíždějí protiradarové útočné prostředky JWS-01, tj. čínská licenční kopie známého izraelského systému Harpy.

Bombardér Xian H-6N představuje nejnovější verzi typu H-6, jenž původně vznikl coby kopie sovětského Tu-16. Provedení H-6N má též nástavec pro tankování za letu a na přehlídce neslo střely KD-20 a KD-63B, avšak jeho hlavním účelem je patrně vypouštění těles z konformního závěsu pod trupem. Zpravidla se v tomto směru mluví o protilodní balistické střele, ale zdá se, že H-6N slouží i jako nosič bezpilotních strojů WZ-8.

Část vojáků na přehlídce nesla nové útočné pušky, které mají podle některých zdrojů označení QBZ-191. Zbraně na specifickou čínskou munici 5,8x42 mm zjevně využívají prvky ze zbraní M4 a FN SCAR a byly doplněny také novými infračervenými zaměřovači. Na přilbách vojáků si lze všimnout monokulárních přístrojů pro noční vidění.

Modulární raketomet PHL-16 (vyskytuje se i označení PCH-191) zřejmě vychází z exportního komplexu AR3. Ten může odpalovat nejen rakety ráže 300 mm (max. deset kusů), které užívá starší typ PHL-03 a které mají dosah okolo 130 km, ale též nové rakety kalibru 370 mm (max. osm kusů), jejichž dostřel činí možná až 220 km.

Mezi vzdušné novinky se řadil letoun Shaanxi Y-9G neboli GX-11, jedna ze speciálních verzí turbovrtulového dopravního letounu Y-9. Jak naznačuje řada podivně tvarovaných antén, jeho základní účel tvoří rušení nepřátelských komunikací, patrně za pomoci zářičů s elektronickým řízením paprsku. Letectvo již provozuje nejméně dva kusy.

Systém protivzdušné obrany vojsk HQ-17 vznikl coby derivát ruského kompletu Tor. Armáda ČLR používá několik verzí a na přehlídce absolvovala veřejnou premiéru varianta HQ-17A na šestikolovém podvozku. Systém je znám též pod exportním názvem FM-2000 a každé vozidlo nese osm radarem řízených raket s dosahem 15 km.

Velké diskuse vyvolaly také dvě robotické miniponorky HSU001, jež se předvedly ve formaci prostředků bez osádky. Kromě výsuvných senzorových stožárů byla patrná též dvojice šroubů a manévrovací trysky. Dá se soudit, že mají sloužit pro protiponorkové hlídkování, vypouštění menších podvodních robotů nebo pokládání min.

Ve formaci výbavy speciálních jednotek se objevily i lehké vírníky Lie Ying (Hunting Eagle), které slouží k přesunu dvou mužů. Váží max. 560 kg, létají rychlostí 185 km/h a nabízejí dolet 600 km (více o nich č. 3/2016). Na přehlídce byly vírníky dopravovány na lehkých obrněných šestikolových vozech DongFeng CTL181 Mengshi.

Veřejnost mohla poprvé spatřit ponorkové balistické rakety JL-2, jež byly na přehlídce vezeny na speciálních podvozcích od značky CNHTC (Sinotruk). Původní podoba nabízí max. dostřel okolo 7400 km, ale už existují zdokonalené verze JL-2A/B s max. doletem 12 000 km. Rakety se nalézají se na ponorkách Typ 094 (každá má dvanáct kusů) a mohou nést buď jednu hlavici o síle 250 kilotun, nebo tři o síle 40 až 60 kilotun.

Součástí formace námořního hlídkování byl také radiolokační letoun KJ-500H, což je varianta typu KJ-500 (neboli GX-10) pro čínské námořnictvo. Základ konstrukce tvoří dopravní letoun Shaanxi Y-9, jenž nese na hřbetě pevný talířový kryt obsahující radar s elektronickým řízením paprsku. V nápadných krytech na přídi a zádi trupu jsou zřejmě umístěné pomocné antény. Ve službě již bylo identifikováno nejméně sedm kusů.

V rámci formace pobřežní obrany se ukázala samohybná zařízení pro protilodní střely YJ-12B na podvozcích Wanshan WS2600. Jedná se o nadzvukové střely s náporovým motorem, jež se pohybují rychlostí přes Mach 3, ve větších výškách údajně přes Mach 4. Jejich max. dostřel se v závislosti na profilu letu pohybuje mezi 250 a 400 km a střela přepravuje hlavici o váze přes 200 kg. Exportní provedení zbraně nese název CM-302.

Dělostřelectvo ukázalo mj. nové samohybné houfnice PCL-181 (některé zdroje uvádějí jméno PLC-181) na šestikolových podvozcích. Zbraň kalibru 155 mm má hlaveň o délce 52 násobků ráže a s municí s dnovou složí lze pálit na vzdálenost přes 40 km. Exportní varianta se nazývá SH15; podrobně jsme o této zbrani psali v č. 2/2019.

Čínské námořnictvo dlouho postrádalo kvalitní stroje pro hlídkování a protiponorkový boj, ale situaci změnil příchod typu Y-8Q (neboli KQ-200 či GX-6). Jeho základ tvoří dopravní letoun Shaanxi Y-8F-600 a do výbavy náleží rozsáhlé spektrum senzorů, např. příďový radar, kulový optický blok pod trupem či detektor magnetických anomálií v zádi. Letadlo dostalo i trupovou pumovnici a pod křídlem může nést protilodní střely.

Mezikontinentální balistická střela DF-31AG se objevila již na přehlídce v roce 2017, ale ta se odehrála mimo Peking (více v č. 10/2017), a proto si až nyní mohla střelu prohlédnout i široká veřejnost. Zbraň s max. doletem asi 11 200 km vzlétá z terénního podvozku Taian HTF5980B a některé zdroje tvrdí, že může nést i větší počet hlavic, ale např. zprávy Pentagonu to popírají (více o čínských jaderných zbraních najdete v č. 10/2018).

Společnost NORINCO předvedla na veletrhu Airshow China 2018 také nový lehký bezpilotní průzkumný letoun Sky Saker FX500. Proudový motor mu propůjčuje rychlost cca 800 km/h a vytrvalost ve vzduchu činí 2 hodiny. Říjnová přehlídka prozradila, že letadlo již užívá i čínská armáda, údajně pod domácím označením Rui Ying.

Čínský střední víceúčelový vrtulník Harbin Z-20 nemůže zapřít, že se hodně inspiroval typem UH-60 Black Hawk, byť o úplnou kopii přece jen nejde. Záď trupu má poněkud odlišný tvar a větší objem, helikoptéru pohání čínské motory a mezi rozdíly náleží také pětilistý hlavní rotor. Přesné parametry Z-20 zatím nebyly zveřejněny, avšak přehlídka napověděla, že první sériové exempláře již zřejmě operačně létají v čínské armádě.

Protilodní střela YJ-18 evidentně představuje částečnou kopii ruské zbraně 3M54E Club, resp. exportní verze typu 3M54 Kalibr. Typický je zejména koncový nadzvukový stupeň, jenž se ve finální fázi letu odděluje od podzvukového korpusu. Různé zdroje uvádějí velmi odlišné údaje o max. doletu, a to od 220 do 540 km. Vedle základní podoby YJ-18 pro hladinová plavidla se na přehlídce objevila i verze YJ-18A pro ponorky.
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