Sněžný levhart:
Čínský kolový obrněnec nové generace

Mezi nejžádanější kategorie pozemní techniky se dnes řadí kolové obrněné transportéry, které mohou díky své modulární konstrukcí plnit rozličné úkoly. V tomto sektoru trhu nyní dominují západní typy jako Pandur a Piranha a dále ruská série BTR, ale jejich nadvládu zřejmě hodlá narušit čínská zbrojovka NORINCO.

Standardním kolovým obrněncem čínské armády byl po dlouhá léta šestikolový WZ551, který dosáhl i určitých vývozních úspěchů. Poprvé se objevil v roce 1984, ale v současnosti se musí pokládat za technologicky i morálně zastaralý, protože svými výkony už nemůže představovat konkurenci pro moderní americké, evropské či ruské typy. Za nevýhodu lze považovat vlastně již samotnou jeho šestikolovou konstrukci, protože většina zemí se snaží přecházet na vozidla, která mají osm kol, takže mohou dopravit více vojáků a nést těžší věže či nástavby. A proto se Čína rozhodla spustit vývoj osmikolového transportéru nové generace, který bude vyráběn jak pro potřeby armády ČLR, tak pro zahraniční zájemce.

NORINCO navrhuje nový design
Projekt nového obrněnce byl zahájen koncem 90. let. Zájem o vývoj projevily roku 1999 hned tři čínské podniky, a sice zbrojovky NORINCO, Chongqing a Jinan. Posledně uvedená ovšem šanci nedostala, jelikož její dosavadní zkušenosti se omezovaly jenom na produkci nákladních automobilů. První dvě firmy pak získaly prostředky na vývoj prototypů, které měly podstoupit srovnávací zkoušky. Nastala však trochu paradoxní situace, neboť firma Chongqing nenavrhla úplně nové vozidlo, ale modernizovanou osmikolovou úpravu typu WZ551A (čili ZSL-92), tj. produktu značky NORINCO. Argumentovala zejména příbuzností s již provozovaným typem, jednoduchostí, osvědčeností a nižší cenou. Naopak sama firma NORINCO patrně usoudila, že tento její produkt už vyčerpal možnost dalšího smysluplného vývoje, a sáhla ke zcela novému designu, jenž vykazuje výraznou podobnost se západními typy Piranha/Stryker a Patria AMV. (V této souvislosti se dá poznamenat, že typ WZ551 poměrně nápadně připomíná starší finský typ Patria XA-180.) Vedení čínské armády se de facto ztotožnilo s postojem firmy NORINCO a konstatovalo u jejího typu vyšší technickou vyspělost a potenciál pro další vývoj, a proto byl roku 2006 vyhlášen vítězným. V té době pronikly na veřejnost i první snímky nového vozidla, jehož název ještě nebyl znám, téměř ihned se mu však začalo říkat „čínský Stryker“. Oficiálně bylo představeno na výstavě IDEX 2009 pod firemním označením VN1. V tomtéž roce patrně dosáhlo i počáteční operační způsobilosti v čínské armádě, a sice pod názvem ZBL-09; kromě toho se objevuje také obchodní jméno Sněžný levhart. Nejširší veřejnost mohla nové obrněnce spatřit na vojenské přehlídce v Pekingu (viz ATM 11/2009).

Technický popis základní podoby
Nové vozidlo od zbrojovky NORINCO je od starších čínských kolových transportérů na první pohled lehce rozpoznatelné podle provedení přední části. Zatímco typ WZ551 a všechny jemu příbuzné stroje mají čelo korby „zašpičatělé“ a opatřené velkými okny s pancéřovými kryty, u VN1 (neboli ZBL-09) se na přední části nalézá malá svislá plocha a rozměrná okna (v souladu se současným trendem zvyšování odolnosti) chybějí. Při letmém pohledu by se ZBL-09 patrně dal zaměnit s typem Patria AMV, jemuž se dosti podobá celkovými tvary korby a provedením zavěšení kol. Pohon zajišťuje německý dieselový šestiválec Deutz BF6M1015C o výkonu 330 kW (440 koní), který je umístěný přibližně uprostřed, resp. mezi prostory řidiče a roje. Pohání všech osm kol a při pohybu ve vodě i dvě vodní trysky na zádi. Vyskytují se zprávy o potížích se spolehlivostí motoru, které údajně zbrzdily zařazení do služby, a také o tom, že po instalaci desek přídavného pancíře výkon nedostačuje a vozidlo je značně „líné“. Zvláště působí údaj o čistě mechanické převodovce bez využití hydrauliky (která je u západních strojů standardem), ale možná jde o projev snahy učinit obrněnec jednodušším. Pokud jde o průchodnost v terénu, dle údajů výrobce překoná VN1 příkop široký 1,8 m a kolmou překážku 55 cm vysokou. Jeho pancíř má na vzdálenost 100 m chránit celé vozidlo před průbojnou municí kalibru 7,62 mm a střepinami z granátů ráže 152 mm, čelo korby má odolávat průbojné munici ráže 12,7 mm. Po instalaci přídavných bloků keramického pancíře má čelo korby vzdorovat průbojnému střelivu ráže 25 mm na vzdálenost 1000 m a boky mají zastavit i 12,7mm munici. Samozřejmostí už je filtrační a ventilační systém na ochranu před ZHN.

Dvě věže pro obrněný transportér
Oproti starším čínským obrněncům znamená významný posun i komplexní a modulární pojetí konstrukce ZBL-09. Vozidlo WZ551 sice také existuje v mnoha verzích, jejich vývoj však byl svým způsobem „živelný“ a nejspíše bez nějakého systémového plánu, což zákonitě přivodilo chaos a potíže s provozem i údržbou. V případě nového obrněnce však společnost NORINCO od začátku designovala ucelenou řadu s rozmanitými bojovými i podpůrnými úkoly. Základní provedení ZBL-09 pro čínskou armádu je obrněný transportér s dvoumístnou věží, která lehce připomíná ukrajinský výrobek Škval. Výzbroj tvoří 30mm kanon, 7,62mm koaxiální kulomet, na bocích věže dvojice vypouštěcích zařízení pro protitankové rakety HJ-73C (polosamočinné navádění po drátě) a dvanáct dýmových granátometů ráže 76 mm. Jedná se o tutéž věž, kterou nesou také obojživelná výsadková vozidla ZBD-05 (více v ATM 7/2011). Exportní provedení transportéru VN1 se však nabízí s menší jednomístnou věží, která vyhlíží trochu podobně jako ukrajinský modul Universal; výzbroj představuje 30mm kanon (ale na méně výkonnou munici než v předchozím případě), 7,62mm kulomet, jedna startovací kolejnice pro rakety HJ-73C na stropě věže a šest dýmových granátometů. Dále je známo, že během vývoje vznikla i varianta, která nese pouze střeliště s ručně ovládaným kulometem kalibru 12,7 mm; zdá se ovšem, že ta nebyla zavedena do služby. Fotografie ale ukazují, že vedle zmíněných provedení transportéru firma NORINCO vyrobila a čínská armáda zařadila do služby nejméně osm dalších vozidel na podvozku transportéru ZBL-09. To nejspíše dokládá snahu Číny zbudovat něco jako protějšek „středních brigád“, které pro expediční operace zformovala armáda USA a které jsou založené na různých variantách obrněného vozidla Stryker.

Široké spektrum podpůrných verzí
Z oněch osmi vozidel (z nichž ani u jednoho ale dosud není známo oficiální označení) se čtyři starají o palebnou podporu. První má robustní hranatou věž se 122mm houfnicí Type 96, která vychází z úspěšné sovětské zbraně D-30. Věž dalšího vozidla nese protitankový kanon kalibru 105 mm, jenž může vést přímou palbu na vzdálenost až 3000 m, a koaxiální 7,62mm kulomet; stejnou věž má i obojživelný lehký tank ZTD-05. Zatím záhadnou je třetí podpůrná verze řady ZBL-09, která má nízkou, vpředu zašpičatělou věž „tankového“ vzhledu s kanonem s dlouhou hlavní; pravděpodobně jde o novou protitankovou zbraň, jejíž ráže ale může být 100, 105, 120 i 125 mm. Výzbroj čtvrté varianty reprezentuje automatický minomet ráže 120 mm. Dále byly identifikovány dvě obměny bez věží, ovšem se zvýšenou zádí korby. První z nich je velitelská (coby obrannou výzbroj nese 12,7mm kulomet) a druhá slouží pro zdravotnické úkoly. Sedmá podpůrná varianta ZBL-09 je průzkumná; na přední části korby se nalézá malá nástavba, která nese množství senzorů a zřejmě ukrývá výsuvný senzorový stožár. A konečně osmá verze, jež se objevuje na snímcích, je vyprošťovací; má mohutné jeřábové rameno, rydlo, naviják a coby obrannou výzbroj opět 12,7mm kulomet. Čínské zdroje se shodují, že na bázi ZBL-09 existuje také lehká 155mm houfnice, ale fotografie takového prostředku zatím k dispozici není. Kromě toho už firma NORINCO na základě VN1 vyrobila šestikolové vozidlo, jež uveze celkem osm vojáků a je vybaveno 12,7mm kulometem a 35mm granátometem (patrně je ale určeno jen pro vývoz). Také to dokazuje, že modulární design VN1 představuje skutečně pokročilý produkt a že Čína má v podobě obrněnce ZBL-09 (a jeho odvozenin) nejen moderní prostředek pro svou armádu, ale i pro úspěch na světovém zbrojním trhu.
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Přibližná TTD vozidla ZBL-09
Osádka + výsadek
3 + 7
Bojová hmotnost
21 000 kg
Celková délka
8 m
Celková šířka
3 m
Celková výška
2,1 m
Max. rychlost na silnici
100 km/h
Max. rychlost na vodě
8 km/h
Dojezd na silnici
800 km
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