Systém CS/AA5:
Čínská zbraň na teleskopickou munici

Mezi nejzajímavější novinky na výstavě Airshow China 2016 náležel komplet CS/AA5, který se objevil také na dalším ročníku v roce 2018. Jde o osmikolový obrněnec s věží, v níž se nachází kanon ráže 40 mm na teleskopickou munici. Přestože je oficiálně určen pro export, vyskytly se již náznaky, že s touto zbraní počítá i čínská armáda.

Jako teleskopická munice (anglicky CTA, Cased Telescoped Ammunition) se označuje taková konstrukce, ve které se celý projektil nalézá v nábojnici. Externí rozměry celé munice se proto shodují s vnějšími rozměry nábojnice. Lze říci, že do určité míry „teleskopické“ byly i některé staré typy nábojů, např. střelivo 7,62x38 mm pro revolvery systému Nagant, protože v něm se kulka také nalézala uvnitř nábojnice. Vyplňovala celou její přední část a „seděla“ na prachové náplni. U dnešních typů teleskopických nábojů se však uplatňuje poněkud jiné řešení, protože projektil je zasunut hlouběji do nábojnice, takže prachová náplň jej částečně obklopuje. Takto vypadají dnes nesporně nejznámější teleskopické náboje pro britsko-francouzský kanon CT40 a podobné řešení zvolil také čínský zbrojní průmysl.

Osmikolová platforma VP7
Tabule u systému CS/AA5 sdělovala, že je to „40mm Telescoped Ammunition Multi-Purpose Assault Gun Weapon System“. Označení s písmeny CS říká, že hlavním dodavatelem je státní korporace CSGC (China South Industries Group Corporation), jež sdružuje podniky nalézající se převážně na jihu Číny. Na programu se ale zjevně podílí i konkurenční „severní“ zbrojovka NORINCO, neboť od ní pochází osmikolová obrněná platforma VP7. Ta je částečně příbuzná známému transportéru ZBL-08, tzn. standardnímu typu své kategorie v čínské armádě, jenž se pod názvem VN1 také exportuje. V řadě západních zdrojů se VP7 uvádí zkrátka jako varianta ZBL-08, ale podrobnější analýza prokazuje, že jde o odlišnou konstrukci, což prozrazují např. jednodušší tvary korby. VP7 je zřejmě určen pro méně náročné zákazníky, s čímž ale poněkud kontrastuje paradoxní fakt, že pořád nenašel odběratele, zatímco VN1 se už dostal do několika zemí. Na veletrzích se již předvedlo několik aplikací VP7, mj. zajímavý protivzdušný komplet CS/SA5 s šestihlavňovým kanonem ráže 30 mm a čtyřmi malými raketami, ale zajisté největší zájem přitáhl komplex CS/AA5. Jeho osmikolový podvozek však na tom nenesl téměř žádnou zásluhu, protože takřka veškerá pozornost se soustředila na hranatou věž s 40mm kanonem. O přesné konstrukci kanonu nebyly zveřejněny žádné informace, ovšem již sám fakt, že používá teleskopickou munici, znamená cosi pozoruhodného.

Tři druhy munice pro kanon
Až do první prezentace komplexu CS/AA5 totiž nebylo známo, že by Čína na této technologii pracovala, ale vzhledem k impozantně rychlému pokroku tamního průmyslu by patrně nemělo být zase tolik překvapivé, že čínské zbrojovky zkoumají a aplikují i některá přelomová řešení. Pochopitelně se ihned objevila i obvinění, že jde o nějakou ilegální kopii zbraně CT40, ovšem jelikož detaily konstrukce čínského kanonu stále nejsou známy, nelze toto tvrzení potvrdit ani vyvrátit. Zástupci čínského průmyslu sdělili, že max. kadence kanonu se dá nastavit v rozmezí od 100 do 200 ran za minutu a že kanon je umístěn na lafetě, jejíž rozsah náměru se pohybuje od –2 do +87 stupňů, takže jej lze využít i k protivzdušné obraně. V roce 2016 byly vystaveny tři druhy 40mm teleskopické munice, byť jenom ke dvěma se objevily podrobnější informace. První typ se nazývá CS/BTE3 a obsahuje tříštivo-trhavý projektil, který má počáteční rychlost 1000 m/s a dokáže zneškodňovat „měkké“ bodové cíle na vzdálenost 3000 m, popř. zasahovat plošné cíle na dálku 4000 m. Druhý náboj nazvaný CS/BAA3 obsahuje šípově stabilizovanou průbojnou střelu s počáteční rychlostí 1450 m/s, která na dálku 1000 m probíjí 130 mm oceli a může ničit lehce obrněné cíle na vzdálenost přes 2800 m. Třetí typ (jenž roku 2018 již chyběl) patrně představuje programovatelný náboj typu AHEAD, jelikož průřez ukazoval, že se uvnitř nalézá velký počet malých kovových válcových těles.

Pomocná výzbroj a senzory
Mezi typické rysy věže CS/AA5 náleží též fakt, že kanon obdržel nápadnou hranatou ochranu. Věž v roce 2016 nenesla žádnou koaxiální zbraň, avšak o dva roky později už se vedle kanonu nacházel 7,62mm kulomet, patrně Typ 86, tedy ekvivalent ruské zbraně PKTM. Již roku 2016 však byly na věži umístěny i další zbraně, které zůstaly i na novější podobě. Po bocích věže se nalézají kolejničky pro dvě protitankové řízené rakety HJ-73D, jejichž tvar napovídá, že jde o derivát slavné sovětské zbraně Maljutka. Na rozdíl od této manuálně naváděné rakety však již používají poloautomatické navádění po záměrné linii a vzhled jejich přídě potvrzuje, že nesou tandemovou kumulativní hlavici proti vozidlům s dynamickou ochranou. Max. dostřel činí asi 3000 m. Na zádi věže pak jsou montovány čtyři dvojice dýmových granátometů. Vedle zbraní si lze všimnout také bohaté senzorové výbavy, která obsahuje dva poněkud odlišné senzorové bloky, první pro střelce a druhý samostatný pro velitele. Každý obsahuje denní a noční (patrně infračervené) přístroje a laserový dálkoměr. Onen druhý je umístěný na vyvýšeném stanovišti, jehož součástí je též nápadné ploché těleso s malými obvodovými čidly, což mohou být buďto kamery pro kruhový rozhled okolo obrněnce, nebo (což bude asi pravděpodobnější) detektory ozáření laserovým paprskem. U poklopu řidiče, jenž má svou sedačku v korbě vlevo po směru jízdy, je pak namontována trojice velkých periskopů.

Další aplikace 40mm kanonu
Neměl by však rozhodně vznikat dojem, že tato podoba systému CS/AA5 představuje jedinou aplikaci této věže, resp. čínského 40mm kanonu na teleskopické náboje. V čínském tisku byla publikována fotografie ukazující upravenou věž na šestikolovém transportéru WZ-551, jenž je znám rovněž pod vojskovým označením ZSL-92 či pod exportním jménem VN2. Kromě toho mohli návštěvníci Airshow China 2018 vidět filmové záběry lehkého šestikolového terénního vozidla CS/VP16B série Lynx, na němž byl instalován 40mm kanon na teleskopickou munici, byť bylo evidentní, že střelba této zbraně představuje pro tak lehkou platformu skutečně velký nápor (více v č. 1/2019). Objevily se také informace o projektu instalace tohoto 40mm kanonu na šestikolovou obrněnou variantu třetí generace automobilu DongFeng Mengshi (tj. původně licenční kopii amerického HMMWV). Zřejmě nejzajímavější jsou ale indicie, že by tuto zbraň mohlo obdržet čínské bojové vozidlo pěchoty nové generace. Čínská armáda dnes jako hlavní typ této kategorie užívá ZBD-04A (více v č. 3/2016), ovšem již několik let přicházejí zprávy o vývoji nového, většího a odolnějšího typu. V únoru 2017 se dokonce objevil i nepříliš kvalitní snímek, který nejspíše zachycoval prototyp či demonstrátor tohoto obrněnce, který byl osazen věží podobnou té na CS/AA5. Je tedy docela možné, že 40mm kanon na teleskopickou munici ve skutečnosti vznikl na objednávku čínské armády.
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Výhody a nevýhody teleskopické munice
Princip teleskopické munice je známý velice dlouho, avšak více se o něm začalo mluvit teprve v souvislosti s britsko-francouzským programem 40mm kanonu CTA International CT40. Ten vznikl zejména pro britské bojové vozidlo Ajax, modernizaci obrněnců Warrior a francouzské vozidlo EBRC Jaguar. Jako hlavní přednost tohoto řešení se uvádí menší rozměry munice, jež umožňují převážet větší zásobu. Vedle toho se do jisté míry zjednodušuje konstrukce samotné zbraně a zvyšuje se bezpečnost manipulace s municí, jelikož klesá riziko poškození projektilu. Mezi nevýhody může patřit určitý pokles výkonnosti ve srovnání s klasicky vyřešenou municí stejné ráže, jelikož projektil obsazuje větší část objemu nábojnice. Dle zastánců této koncepce to však v praxi více než dostatečně vyvažuje možnost užívat silnější prachové náplně (protože nábojnice teleskopické munice zvládnou vyšší tlaky), jednodušší utěsnění nábojové komory a lepší průběh křivky tlaku plynů v komoře na začátku procesu výstřelu. Některé zdroje uvádějí, že zbraně na teleskopické náboje mohou mít kratší životnost. Evidentní nevýhodu představuje vyšší cena, jenže ta logicky souvisí i s faktem, že se tato munice zatím vyrábí pouze v malých počtech, a proto lze výhledově očekávat pokles ceny.
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