Poly Technologies:
Staronové zbraně na Airshow China 2018

Součástí veletrhu Airshow China 2018 byly také statické expozice na volných plochách. Jeden ze sektorů náležel zbrojovce Poly Technologies, jež představila zajímavou sestavu obrněnců a dělostřeleckých zbraní. Za pozornost stojí mj. fakt, že ani jeden z exponátů vlastně nebyl zcela nový, protože šlo o deriváty již zavedených konstrukcí.

Firma Poly Technologies (dnes nejdůležitější prvek korporace Poly Group) vznikla roku 1984 z iniciativy čínské Lidové osvobozenecké armády. Cílem bylo vytvořit subjekt konkurující do té doby téměř absolutně dominantní státní zbrojovce NORINCO a zároveň subjekt, který bude brát větší ohledy na požadavky vojáků. Firma Poly Technologies tak stále náleží pod kontrolu armády a zabývá se primárně modernizacemi provozované armádní techniky, ačkoliv již sbírá úspěchy i na světovém trhu. Její rostoucí exportní ambice názorně demonstrovala též expozice pásových vozidel a dělostřeleckých systémů ve Zhuhai.

Modernizace obrněnce Typ 59
Mezi celkem třinácti exponáty na volné ploše figurovalo hned několik modernizací tanku Typ 59 (tovární označení WZ-120), jak se jmenuje čínský „klon“ sovětského T-54A. Celkově bylo zhotoveno okolo 10 000 kusů, z nichž zhruba polovinu odebrala čínská armáda, zatímco zbylé se exportovaly do šestnácti zemí převážně v Asii a Africe (ačkoli jistý počet dodnes provozuje také Albánie). Právě na stávající exportní uživatele cílí již delší dobu existující program, který se nazývá Typ 59G a který reprezentuje komplexní modernizaci tanků Typ 59. Ústřední prvek představuje nová věž, která se podobá té z tanku ZTZ-96 (Typ 96; více v ATM 7/2015) a díky svému klínovitému tvaru a přídavné dynamické ochraně propůjčuje vozidlu poměrně moderní vzhled. Na výstavě Airshow China 2018 se objevily dvě inovované verze, které dostaly názvy Typ 59G-105 a Typ 59G-125 a které se od dříve nabízené podoby „géčka“ odlišují i tím, že se vyznačují novou dynamickou ochranou korby. Jak napovídají jejich označení, první z nich má drážkovaný kanon ráže 105 mm, kdežto druhá nese hladké dělo kalibru 125 mm. Obě verze se mohou pochlubit též novou soustavou řízení palby se stabilizovaným pasivním infračerveným senzorem či novým dieselovým motorem o výkonu 537 kW. Nabíjení zůstává manuální, takže osádku obou tvoří čtyři muži. Kvůli vyšší odolnosti ale vzrostla váha, takže Typ 59G-105 váží 38,5 tuny, zatímco Typ 59G-125 má hmotnost 40,5 tuny.

Filmový tank a ženijní vozidla
V sousedství těchto dvou obrněnců stála třetí modernizace Typu 59, ale v tomto případě velmi zvláštního původu. Vozidlo nazvané Wolf Warrior II (Zhen lang II) totiž původně vzniklo pro natáčení stejnojmenného akčního filmu, jenž popisuje fiktivní konflikt v africké zemi a po své premiéře v roce 2017 se stal nejvýdělečnějším čínským filmem všech dob. Není jasné, co nyní firma Poly Technologies s tímto vozidlem plánuje, avšak na Airshow China 2018 jej vystavila jako méně náročnou modernizaci Typu 59. Tanku zůstává původní věž a zřejmě též motor, ale původní 100mm kanon byl vystřídán 105mm drážkovaným kanonem, na přídi korby a věže se nacházejí bloky dynamického pancíře, na bocích korby přibyly nové kryty pásů a na zádi věže je umístěna mřížová ochrana. Návštěvníci mohli spatřit rovněž dvě ženijní vozidla využívající šasi Typu 59. Prvním byl tzv. Military Special Buldozer, v zásadě obrněný buldozer, který má hmotnost 31 tun a osádku tří mužů. K zemním pracím slouží čelní nástroj, jenž spojuje funkce radlice a lopaty o objemu 1,8 m3 a hloubce 300 mm. Druhý ženijní obrněnec pak představoval mostní tank, resp. pásový nosič mostu HZQL21, pro jehož přesuny a pokládání se běžně užívá osmikolový nákladní vůz firmy BeiBen. Ocelový most s délkou 21 m a šířkou 3,32 m zvládne zátěž podle standardu MLC-50 (tj. 50 tun). Pásový nosič včetně mostu váží 36 tun, má osádku dvou mužů a dosahuje maximální rychlosti 50 km/h.

Obojživelník a výcvikové tanky
Společnost Poly Technologies prezentovala i modernizovaný lehký obojživelný tank Typ 63A (tovární označení WZ-213), který vznikl jako nástupce již nevyhovujícího vozidla Typ 63. To totiž postrádalo kapacity pro námořní výsadky (zvládalo jenom vnitrozemské vodní překážky) a neslo jen kanon ráže 85 mm. Obrněnec Typ 63A (zvaný také ZTS-63A) o váze okolo 22 tun je vybaven 105mm drážkovaným kanonem a je způsobilý i pro námořní operace, avšak ne pro výsadky zpoza horizontu, a proto jej v čínském námořnictvu již nahrazuje nový ZTD-05 (více o něm v č. 5/2018). Pro zahraniční zájemce však může být Typ 63A stále atraktivní, ostatně je užíván také v Tanzanii. Letos vystavená modernizovaná varianta se vyznačuje zejména novou soustavou řízení palby s pasivním infračerveným senzorem. Byla předvedena také dvě vozidla pro výcvik řidičů, první na základě tanku Typ 96 (ZTZ-96) a druhé na bázi zdokonalené verze Typ 96A (ZTZ-96A). Obě váží asi 29 tun a pojmou čtyři muže, a sice jednoho instruktora a tři žáky. Z tohoto důvodu mají dva průlezy v korbě, aby instruktor a právě pracující žák měli oba dobrý výhled. Max. dojezd na silnici činí kolem 300 km. Vzhledem ke svému určení obrněnce nemají senzory pro řízení palby, ale zůstaly jim dýmové granátomety. Ve věži cvičné varianty Typu 96 se dokonce nacházejí dvě malá čelní okénka, v případě modifikace Typu 96A to však zřejmě nebylo možné kvůli dynamické ochraně věže.

Tři nové dělostřelecké systémy
Kromě širokého spektra pásových obrněnců byly v expozici Poly Technologies k vidění též tři dělostřelecké systémy, opět vycházející ze starších konstrukcí sovětského původu. Coby první to byla samojízdná verze 130mm kanonu Typ 59-1, což je čínská kopie velice slavné sovětské zbraně M-46. Nová modifikace je posazena na čtyřkolové motorizované lafetě, která dovoluje přesun kompletu o celkové váze 8,3 tuny vlastní silou na vzdálenost až 80 km. Sám kanon má shodné parametry jako dřív, což znamená schopnost střelby na max. vzdálenost 38 km. Velice podobně je řešena samojízdná varianta houfnice Typ 66 ráže 152 mm, jež reprezentuje „klon“ legendární sovětské zbraně D-20. Největší dostřel s projektily poháněnými raketou činí kolem 22 km, celý systém má hmotnost asi 7,7 tuny a největší dojezd činí opět 80 km. Poslední nový dělostřelecký systém opět využívá 152mm houfnici Typ 66, jenže tentokrát už v kombinaci se šestikolovým automobilovým podvozkem s lehce obrněnou kabinou, který byl takto použit již pro houfnice SH2 ráže 122 mm a SH5 ráže 105 mm. Nový 152mm komplex váží 18 tun, doba od zastavení do zahájení palby činí méně než 60 sekund a reakční čas je menší než 30 sekund. Osádku tvoří čtyři vojáci a komplex je vybaven též automatizovanou soustavou pro navigaci a zaměřování palby. Nové přístroje pro příjem a zpracování informací mají také oba samojízdné typy, avšak podrobnější informace publikovány nebyly.
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Dva nové požární tanky
Čína spadá do nepočetné skupiny států, které provozují požární tanky, resp. hasičské stříkačky na podvozcích původně vojenských obrněnců. Je známo, že některé tamní hasičské útvary pro zásahy ve velkoměstech, průmyslových provozech a lesích disponují požárními vozidly, která používají šasi tanků Typ 69 a Typ 79 či transportérů Typ 85. Koncepčně se podobají českému vozidlu SPOT-55, jde tedy vesměs o pásové velkokapacitní stříkačky s výkonnými tryskami a další výbavou včetně radlic. Zbrojovka Poly Technologies představila na Airshow China 2018 také dva nové typy této kategorie. První má komerční název BXX-1 Blizzard, užívá šasi tanku Typ 59 a váží asi 33 tun. Má dvoučlennou osádku, nádrže na 4000 litrů vody a 1000 litrů pěny a proudnici s výkonem 80 litrů za sekundu. Druhé vozidlo používá šasi lehkého tanku Typ 62, jenž vznikl vlastně jako zmenšená a odlehčená verze Typu 59. Nový požární prostředek dostal název Tracked Forest Firefighting Vehicle a váží 22 tun. Má nádrž na 4000 litrů vody a kromě jedné vodní proudnice má též dvě pěnové. Osádka je opět dvoučlenná, ale na rozdíl od osádky obrněnce BXX-1 sedí v prosklené zamřížované kabině.
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