Systém JRVG-1:
Čínské překvapení na deseti kolech

Mezi jistě nejzajímavější novinky na výstavě Airshow China 2018 se řadil protivzdušný systém JRVG-1. Pozornost vzbudil jak svým obrněným podvozkem s deseti koly, tak výzbrojí v podobě kanonu ráže 76 mm s takřka neuvěřitelnou kadencí.

V poslední době se zdá, že dříve zatracované kanonové protivzdušné komplety zažívají takřka renesanci. Jejich schopnosti je totiž činí ideálními např. pro destrukci přesně naváděné munice vzduch-země nebo pro úkoly C-RAM, tedy ničení dělostřeleckých raket, granátů a min. Vedle toho pochopitelně dosud mohou efektivně bojovat s letouny a vrtulníky v malých výškách. To vše náleží i do spektra možností systému JRVG-1, který vznikl z kooperace několika čínských subjektů a v listopadu 2018 byl představen veřejnosti.

Desetikolová vozidla jsou vzácná
Nový protivzdušný komplex patřil mezi ty novinky, jejichž vzhled byl známý ještě před jejich oficiální prezentací na veletrhu Airshow China 2018, jenž se konal jako obvykle v Zhuhai. Již zhruba dva týdny před zahájením se totiž vyskytovaly první snímky tehdy neznámého vozidla s desetikolovým podvozkem a masivní věží. První spekulace v komunitě fanoušků se dokonce točily okolo možnosti, že Číňané vyrobili samohybný railgun, tzn. elektromagnetické dělo, ale po několika dnech se ukázalo, že jde v podstatě o konvenční, ačkoli i tak nesporně impozantní kanonový protivzdušný systém jménem JRVG-1. Podvozek pochází od zbrojovky NORINCO a jedná se o desetikolovou variantu obrněného transportéru ZBL-08, známého též jako Sněžný levhart, popř. pod exportním názvem VN1 (více v č. 12/2015). Už to znamená dost neobvyklé řešení, neboť desetikolové obrněnce jsou vzácné; prakticky jediný typ, který se dočkal sériové produkce, je švýcarský MOWAG Piranha III 10x10. Zbraňovou část čínské novinky tvoří věž, jejíhož vývoje se zúčastnily tři instituce, a to Institut výzkumu automatizace ve městě Jiangsu, Institut výzkumu elektromechanického inženýrství ve Zhengzhou (jenž je zároveň též součástí korporace CSIC) a Institut námořních elektronických přístrojů v Yangzhou. Za pozornost stojí hlavně účast posledního ze subjektů, která (spolu s designem věže) ukazuje na pravdivost teze o de facto „lodním“ původu zbraňové části kompletu.

Kadence na hranici uvěřitelnosti
Jde totiž zřejmě o derivát námořní věže, která se jmenuje H/PJ26, vychází z ruského kompletu AK-176 a obsahuje dvojúčelový (neboli palby na vzdušné i pozemní cíle schopný) kanon ráže 76 mm. Od ruského originálu se čínský systém liší např. hranatými tvary, které odrážejí snahu o obtížnou zjistitelnost. Námořní věž, usazená mj. na fregatách Typ 054A či na korvetách Typ 056, pochopitelně spoléhá na senzorové systémy plavidla, zatímco na věži systému JRVG-1 si lze všimnout velkého přehledového radaru a dále optoelektronického bloku, jenž obsahuje TV kameru, infračervený senzor a laserový dálkoměr. Komplet je schopný ničit aerodynamické či balistické vzdušné cíle o rychlosti do Mach 2,5, popř. může pálit na pozemní objekty na dálku do 15 km. Reakční čas (tedy doba od detekce cíle do zahájení střelby) je kratší než 10 sekund, v rámci integrované soustavy PVO méně než 5 sekund. Kromě podoby na desetikolovém šasi, která se označuje JRVG-1A, se plánuje i varianta JRVG-1B na pásovém podvozku, jenž by se měl shodovat s houfnicí PLZ-05. Největší debaty však vyvolala informace, že by JRVG-1 měl nabízet kadenci cca 300 ran za minutu. Původní ruský AK-176 má kadenci 120 ran za minutu, čínský H/PJ26 je údajně ještě o něco rychlejší, ale 300 ran za minutu se u 76mm děla s jednou hlavní jeví téměř neuvěřitelně. Je tedy zatím otázkou, zda čínští inženýři dosáhli průlomového úspěchu, nebo zda jde pouze o přehnaný marketingový tah.
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Účinné dosahy systému JRVG-1
Kategorie cíle
Letadla
Rakety
Detekování cíle
20 km
15 km
Radiolokační sledování
15 km
12 km
Infračervené sledování
12 km
6 km
Dostřel kanonu
6 km
4 km
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