Ray Ting-2000:
Modulární raketomet proti čínské invazi

V oboru dělostřeleckých raketometů lze pozorovat evidentní trend zvyšování ráží, takže rakety nabízejí vyšší nosnost a delší dolet. Navzdory tomu však dosud slouží i komplety menších ráží, mezi jejichž výhody náleží vyšší počet raket a nižší cena. V některých specifických situacích se menší rakety projevují i jako takticky vhodnější.

V seznamu zemí, jejichž armády používají dělostřelecké raketomety menších kalibrů, figuruje také Čínská republika, resp. Tchaj-wan, neboť takové zbraně se jeví jako optimální prostředky pro odražení (hypotetické) invaze z pevniny. V situaci obojživelného výsadku by totiž invazní plavidla ČLR byla nutně zranitelná palbou z ostrova a totéž by potom platilo pro síly, které by se vylodily na plážích. Jednalo by se o značné množství „měkkých“ cílů, proti kterým by tedy tchajwanská armáda použila dělostřelecké raketomety, 

Vývoj ostrovních raketometů
Není tudíž asi překvapivé, že evoluce tchajwanských raketometů začala již roku 1960, kdy byl zahájen projekt Kung Feng (v jiném přepisu z čínštiny Gong Feng, česky „Včelí dělnice“). Dá se předpokládat, že jistou inspiraci nabízely dělostřelecké raketomety, které už tehdy používal východní blok, avšak vývoj každopádně zabral poměrně dlouho, protože první sériová podoba Kung Feng IV vstoupila do služby až v roce 1975. Jednalo se o raketomet se 40 hlavněmi ráže 126 mm na taženém přívěsu, posléze se však objevily i samohybné varianty, a to na obrněném pásovém transportéru CM21 pro pozemní armádu a na plovoucím pásovém obrněnci LVTP-5 pro tchajwanskou námořní pěchotu. Max. dostřel činil přibližně 10,5 km. Zároveň se rozběhl i vývoj výkonnějšího systému, jehož definitivní provedení vstoupilo do výzbroje v roce 1982, a to pod názvem Kung Feng VI. Tentokrát již byl zvolen kolový podvozek, což zřejmě odráželo postupnou změnu tchajwanské vojenské doktríny. V té se totiž vždy počítalo i se scénářem, že se nacionalisté takříkajíc „vrátí domů“, resp. že se komunistický režim na pevnině zhroutí a že tchajwanské síly provedou invazi na pevninu. To se ale jevilo jako stále méně pravděpodobné, kdežto hrozba útoku z pevniny vzrůstala. Pokud se tedy pro invazi na pevninu zdály vhodnější komplety na pásovém podvozku, obrana ostrova s hustou sítí silnic favorizovala kolové šasi, a tudíž Kung Feng VI obdržel šasi šestikolového nákladního automobilu M52A1 (byť se údajně zkoušely i obměny na pásových podvozcích). Systém nese odpalovací zařízení se 45 hlavněmi pro rakety ráže 117 mm. Na počátku činil dostřel jen asi 10 km, avšak postupně se jej podařilo prodloužit na zhruba 20 km. Komplet Kung Feng VI byl oficiálně přijat do služby v roce 1982 a dosud slouží, ovšem v současnosti se už považuje za zastaralý a postupně jej nahrazuje zcela nový modulární dělostřelecký raketomet Ray Ting-2000.

Přesun na jiný typ podvozku
Tento systém se někdy označuje i jiným přepisem Lei Ting-2000, popř. zkratkami RT-2000 či LT-2000. V anglických zdrojích se vyskytuje též název Thunderbolt-2000, který je překladem původního čínského jména. Vývoj se každopádně rozběhl někdy na počátku 90. let, veřejnosti se roku 1997 představil prototyp a o několik let později byla dokončena sériová podoba. Ta se ale od prototypu značně odlišovala, neboť prototyp užíval americký podvozek Oshkosh M977 HEMTT. Ten se ovšem projevil jako hodně nákladný, a navíc firma Oshkosh sériovou výrobu této platformy ukončila, a tak inženýři z tchajwanského institutu NCIST (National Chungshan Institute of Science and Technology) museli nalézt jiné řešení. Definitivní podoba RT-2000 je tedy postavena na osmikolovém šasi MAN TGA, jenže přímý prodej podvozků z Německa na Tchaj-wan se ukázal jako značně problematický kvůli tlaku z Pekingu. Tato překážka se proto obešla díky spolupráci s Jižní Koreou, jejíž firma Kanglim kupovala vozy MAN, demontovala je a dodávala na ostrov, kde se znovu zkompletovaly. Jižní Korea pomohla také s otázkou šasi pro nabíjecí vozidlo, protože systém RT-2000 je poněkud neobvyklý tím, že jeho odpalovací a nabíjecí vozidla užívají úplně odlišné podvozky. Nabíjecí prostředek je postaven na podvozku se značkou Kia, ve skutečnosti však patrně jde o jugoslávské automobily FAP 3232BDST, jež absolvovaly modernizaci v Jižní Koreji. Mohou převážet jeden palebný průměr a disponují též nabíjecím jeřábem, ale jeřábem je kupodivu opatřeno i odpalovací vozidlo na šasi MAN TGA. Na zádi vozidla se nachází otáčivé odpalovací zařízení, na které lze posadit buď tři kontejnery po 20 hlavních ráže 117 mm, nebo tři kontejnery po devíti hlavních kalibru 182 mm, nebo dva kontejnery po šesti hlavních ráže 227 mm. Vozidlo disponuje i čtyřmi hydraulickými opěrami na bocích a systémem řízení palby francouzské značky Sagem, díky kterému dokáže tříčlenná obsluha zahájit palbu do tří minut od zaujetí pozice.

Výkony raket tří různých ráží
Pro komplet RT-2000 existuje několik typů raket tří kalibrů. 117mm rakety Mk 15 představují modernizovanou variantu munice pro raketomet Kung Feng VI a dodávají se s unitární hlavicí nebo s kontejnerovou protipěchotní hlavicí, v níž se nalézá 6400 ocelových kuliček o průměru 6,4 mm. Rakety dvou větších ráží existují již jenom jako kontejnerové, a to se dvěma různými druhy náplní, a sice univerzální a protipěchotní. 182mm raketa Mk 30 tudíž přepraví 257 kusů víceúčelové submunice M77 DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munitions) nebo 18 300 ocelových kuliček o průměru 8 mm, zatímco 227mm střela Mk 45 může nést 518 kusů submunice M77 DPICM nebo 25 000 ocelových kuliček. Submunice M77 kombinuje explozí tvarovaný penetrátor proti vozidlům a tříštivo-trhavý účinek proti „měkkým“ cílům. Neměl by se ovšem podceňovat ani efekt ocelových kuliček, jelikož tyto projektily o počáteční rychlosti mezi 1000 a 1600 m/s dokážou prorazit ocelovou desku o tloušťce až 5 mm, kdežto pro živou sílu jsou smrtící na dálku kolem 100 m. Do roku 2012 bylo vyrobeno 57 odpalovacích vozidel a 54 nabíjecích vozidel RT-2000. Každá ze tří armádních skupin tchajwanské armády tak nyní disponuje praporem se třemi bateriemi po šesti odpalovacích a šesti nabíjecích vozidlech (a tři „dodatečná“ vozidla patrně slouží jako výcviková a záložní). Původně se počítalo s umístěním systémů také na souostroví Quemoy (Kinmen), jež leží na dohled od čínské pevniny, ale kvůli snaze nehrotit vztahy obou zemí pak bylo rozhodnuto, že budou umístěny pouze na samotném ostrově Tchaj-wan. Závěrem lze ještě doplnit, že ústav NCIST již pracuje též na výkonnějších typech raket pro RT-2000. Objevily se zprávy, že proběhly testy raket s doletem 75 a 116 km, které užívají navádění GPS, a perspektivně se údajně plánují rakety s dosahem až 300 km, což by již dovolilo zasáhnout z ostrova i čínskou pevninu.
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Parametry munice pro raketomet RT-2000
Označení rakety
Mk 15
Mk 30
Mk 45
Průměr těla
117 mm
182 mm
227 mm
Délka těla
2166 mm
1690 mm
1725 mm
Startovní hmotnost
43 kg
87 kg
175 kg
Max. dostřel
15 km
30 km
45 km
Počet na vozidle
60 kusů
27 kusů
12 kusů
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