SH11 a SH15:
Nové čínské samohybné houfnice

Na výstavě Airshow China 2018 ve Zhuhai se veřejnosti představily i dva moderní samohybné dělostřelecké systémy ráže 155 mm. Typ SH11 využívá osmikolový obrněný podvozek, zatímco komplet SH15 je usazen na šasi nákladního vozu. Druhý z nich už navíc pravděpodobně získal první exportní zakázku od ozbrojených sil Pákistánu.

Pomineme-li nepočetné výjimky typu čs. zbraně DANA nebo jihoafrického kompletu G6, pak dlouho platilo, že samohybné houfnice mívají téměř výhradně pásové podvozky. To se ovšem zásadně změnilo v posledních dvou dekádách, protože se prudce rozvíjí i kategorie houfnic na platformách kolových. Zpravidla jde o šasi nákladních automobilů, ale objevují se i komplexy na podvozcích obrněných transportérů. Takto řešené houfnice proto vyrábí také čínský zbrojní průmysl, do jehož nabídky přibyly dva nové typy.

SH11 na obrněném podvozku
Největší čínská zbrojovka NORINCO je oficiálně předvedla na veletrhu Airshow China 2018, ovšem o existenci obou se mezi znalci a fanoušky vědělo již delší dobu. Už v srpnu 2017 byly zaznamenány fotografie dříve neznámého děla na šestikolovém podvozku s obrněnou kabinou a v září 2018 se objevila nepříliš kvalitní, ale průkazná fotografie ze střeleckých testů. Záhy se přidaly snímky dalšího systému, tentokrát na platformě osmikolového obrněného transportéru, čímž se v podstatě potvrdily dřívější zprávy, že k systému PLL-09 ráže 122 mm by měl přibýt analogický typ kalibru 155 mm. Tato nová samohybná houfnice obdržela název SH11 a stejně jako PLL-09 užívá obrněný osmikolový podvozek, který pravděpodobně vychází z obrněného transportéru VP7. Většina zdrojů sice uvádí, že jde o šasi obrněnce ZBL-08 (čili VN1), jenž je standardním typem této kategorie v čínské armádě, ovšem tvary korby vypovídají spíše o tom, že se použila platforma VP7 (která nejspíše vznikla jako zjednodušená obměna ZBL-08). Jisté je, že systém SH11 má motor vpředu, zatímco na zádi se nalézá masivní věž, kde je vestavěna kanonová houfnice ráže 155 mm s hlavní o délce 39 ráží. Podle jejích tvarů lze soudit, že to je odvozenina tažené houfnice AH4. Na věži se nalézá dálkově ovládaný kulomet (snad QJC-88) ráže 12,7 mm a dvě čtveřice dýmových granátometů. Komplet má samočinné nabíjení, jež mu umožňuje vést palbu ustálenou rychlostí cca 5 ran za minutu a umožňuje provoz s osádkou jen tří mužů (řidič, velitel a střelec). SH11 váží kolem 36 tun a dieselový motor o výkonu 330 kW propůjčuje rychlost cca 90 km/h a max. dojezd 800 km.

SH15 s hlavní dlouhou 52 ráží
Druhá nová čínská samohybná houfnice má šestikolový podvozek společnosti Shaanxi s lehce obrněnou kabinou, váží 26 tun a nese označení SH15. Dříve se užíval též název SH1A, jelikož bylo zřejmé, že tento typ nastupuje na místo zbraně SH1, jež také kombinuje 155mm houfnici a šestikolový automobilový podvozek. Na zádi podvozku SH15 je lafetována houfnice, jež má patrně původ v taženém typu AH2 a má hlaveň kalibru 155 mm o délce 52 ráží. Vedle toho se na zádi nalézají dvě rozměrná sklopná rydla pro oporu při střelbě. Zajímavé řešení představují schránky, jež jsou zabudovány do konstrukce podvozku mezi první a druhou nápravou a které slouží pro uskladnění střeliva. Materiály firmy NORINCO uvádějí, že SH15 dopravuje zásobu 22 ran, čemuž odpovídá i celkem 44 schránek (vždy jedna pro projektil a jedna pro prachovou náplň). U závěru je umístěno mechanické asistenční zařízení, ovšem nabíjení probíhá v zásadě manuálně, takže kromě řidiče, velitele a střelce čítá osádka i dva nabíječe. Maximální rychlost palby se odhaduje na 4 až 6 ran za minutu. Pro vlastní ochranu lze SH15 vybavit kulometem u průlezu na stropě čtyřdveřové kabiny. Firma NORINCO uvádí, že SH11 a SH15 mají moderní digitální soustavy pro navigaci a řízení palby a vyznačují se krátkým reakčním časem, a to cca 2 až 3 minuty, v případě SH11 je dokonce možno vypálit první ránu téměř „z chodu“, resp. do jedné minuty od zastavení. Houfnice SH11 dokáže vést též přímou palbu, pro což je vybavena rovněž dvěma nápadnými senzorovými bloky na věži.

Široké spektrum typů munice
Obě 155mm houfnice mají nábojové komory odpovídající standardům NATO, díky čemuž lze používat široké spektrum střeliva tohoto kalibru různého původu. Společnost NORINCO však pochopitelně dodává i vlastní munici. Základ nabídky tvoří trojice třištivo-trhavých projektilů, a sice klasický DBB01B, dále DBB02B s dnovou složí (base-bleed) a nejvýkonnější DBB03B s dnovou složí a pomocným raketovým motorem. U houfnice SH11 s hlavní o délce 39 ráží se uvádí dostřel asi 25 km s municí s dnovou složí a 40 km s raketovou municí, kdežto pro SH15 s hlavní o délce 52 ráží činí dostřel cca 40 km s municí se složí a možná až 53 km s raketovou municí. Objevily se navíc zprávy, že Čína vyzkoušela ještě výkonnější raketové projektily, jež podle různých zdrojů poskytují dostřel až 70, 80 nebo dokonce 100 km. Kromě tříštivo-trhavé munice vyrábí firma NORINCO také kouřovou střelu BES5 a osvětlovací granát BES6. Navíc existují minimálně tři čínské „chytré“ granáty, a sice GP155 s laserovým naváděním, GP155B se satelitním naváděním a konečně typ GP155G, jenž obsahuje dva kusy naváděné submunice proti tankům. Není zatím známo, že by Čína vyrobila rovněž nukleární střelivo; indická média tvrdí, že Pákistán, jenž si v loňském roce objednal 52 houfnic SH15, už jaderné granty vlastní, to však nelze nijak ověřit. Typ SH15 každopádně v Pákistánu absolvoval testy a už slouží také u čínských jednotek v Tibetu, kde nese název PLC-181. V případě kompletu SH11 se usuzuje, že má zabezpečit palebnou podporu čínských útvarů rychlé reakce, jež se podobají americkým „expedičním“ brigádám s obrněnými vozidly Stryker.
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