Tank ZTZ-99:
Elitní obrněnec čínské armády

Vozidlo ZTZ-99, dříve známé i jako Typ 99, představuje třetí generaci tanků ČLR. Dnes jde o nejlepší tank, který má čínská armáda k dispozici, ovšem cesta k němu byla značně dlouhá a těžká. Ukázalo se, že navzdory nepochybnému potenciálu můžou čínské ambice narazit na technologickou a ekonomickou realitu.

Čína patří mezi nejrychleji se rozvíjející velmoci světa, což se samozřejmě týká také vojenství a zbrojního průmyslu. Lze konstatovat, že v řadě oborů už Čína výrazně stáhla dřívější náskok západních zemí či Ruska, čemuž odpovídají jak nové typy techniky ve výzbroji čínské Lidové osvobozenecké armády (PLA), tak i výzbroj nabízená na světovém trhu. Do první kategorie se řadí skutečně vyspělý, ovšem také velmi nákladný tank ZTZ-99, který byl zařazen do arzenálu pouze těch nejlepších obrněných jednotek PLA.

Diskuse o obrněnci 3. generace
Na přelomu 70. a 80. let se v Číně rozběhl vývoj dalšího tanku 2. generace, z něhož se později stal Typ 88. Jeho finální podoba Typ 96, v novém století přejmenovaná na ZTZ-96, dnes tvoří páteřní typ techniky tankových sil čínské armády. Ale již v době, kdy se rodily první koncepty toho, z čeho se pak stala „osmaosmdesátka“, se začal chystat i naprosto nový tank, jenž se měl stát prvním čínským typem 3. generace. Část důstojníků prosazovala revoluční konstrukci, jež by měla motor vpředu (podobně jako izraelská Merkava), ale posléze zvítězil konzervativnější přístup, který navrhoval vozidlo příbuzné sovětskému T-72. Projekt oficiálně začal roku 1986, tovární označení znělo WZ-123 a opravdu šlo o jisté míry o derivát T-72, jehož vzorky získali Číňané z Iráku (a)nebo Íránu. Příbuznost byla nejvíce zjevná z řešení podvozku a korby, které téměř dokonale zkopírovalo sovětský design. První prototyp vznikl roku 1990 a v průběhu 90. let bylo zhotoveno několik dalších, které odrážely připomínky vznesené při testech. Potom ale do běhu projektu zasáhl politický pokyn, aby byl nový tank představen veřejnosti na přehlídce konané k 50. výročí vyhlášení ČLR, tzn. 1. října 1999. Společnost NORINCO proto urychleně dokončila zkoušky a vyrobila malou sérii, která na oné přehlídce skutečně projížděla, jenže do řadové služby toto provedení nevstoupilo. To následovalo až s variantou ZTZ-99-1, která byla do výzbroje zařazena v roce 2001 a disponovala mj. novou dynamickou ochranou. Ani ta však zcela nesplnila očekávání, a tudíž ji od roku 2006 nahrazovala verze ZTZ-99-2, jež získala mj. silnější pancíř, zdokonalené dělo a systém aktivní ochrany.

Kopírování a vylepšování T-72
Korba tanků ZTZ-99-1 i ZTZ-99-2 zejména při pohledu zboku nedokáže zapřít, že je založena na konstrukci T-72, ačkoli se oproti ní jeví delší. Není to pouze dojem, nýbrž skutečnost, která vychází z faktu, že čínští konstruktéři sice zkopírovali šasi a korbu, avšak současně chápali, že sovětský vzor nemá právě nejlepší motor. Rozhodli se tak pro domácí agregát, a to desetiválec WR703/150HB, který využívá technologii motorů německé značky MTU a dodává výkon cca 880 kW (1180 koní). Pro přenos výkonu byla použita úprava sovětské převodovky, avšak celý pohonný systém byl příliš rozměrný, což si pak vynutilo ono prodloužení zádě korby zhruba o metr. To se projevilo na horší ovladatelnosti tanku ZTZ-99 oproti sovětskému obrněnci. Co se týče celkové koncepce, také zde čínské vozidlo zachovává řešení vzoru, a proto má tříčlennou osádku tvořenou řidičem v korbě a střelcem a velitelem ve věži. Nabíječ není třeba, protože se vozidlo může pochlubit automatickým nabíjením. Na rozdíl od T-72, který má odlévanou věž, se však typ ZTZ-99 vyznačuje věží svařovanou. Vrstvený pancíř spojuje ocel a skelný laminát a jeho ekvivalentní odolnost údajně odpovídá asi 600 mm oceli na čele korby a asi 700 mm na čele věže. Vozidlo je opatřeno i dynamickou ochranou, která zvyšuje ekvivalentní odolnost na víc než metr oceli. Verze ZTZ-99-2 má na věži aktivní ochranný systém JT-1, jenž samočinně detekuje ozáření laserem a potom směřuje „své“ laserové paprsky na pozorovací a zaměřovací prostředky protivníka, a to do max. vzdálenosti 4000 m.

Zbraně a soustava řízení palby
Hlavní výzbroj ZTZ-99 tvoří hladký kanon ZPT-98 ráže 125 mm s hlavní o délce přibližně 50 násobků ráže. Technologicky čerpá ze sovětského děla 2A46 a z izraelské asistence. Automat, jenž se stará o nabíjení, zajišťuje kadenci osmi ran za minutu. Tank převáží zásobu 41 nábojů, z nichž je 22 uloženo přímo v automatickém nabíjecím systému. Kromě klasických střel, mezi něž náleží podkaliberní průbojné, kumulativní a tříštivo-trhavé, jsou užívány též řízené rakety, které vycházejí z ruského typu 9M119 Refleks, mají laserové navádění a max. dosah cca 4000 m. Vpravo od kanonu se nalézá koaxiální kulomet Typ 86 kalibru 7,62 mm (zásoba 2000 ran), zatímco na věži je umístěn samostatně ovládaný protiletadlový kulomet QJC-88 (Typ 88) ráže 12,7 mm (zásoba 300 ran). Na každé straně věže je nainstalováno pět dýmových granátometů. ZTZ-99-2 disponuje poměrně vyspělým systémem řízení palby, který dokáže zasahovat pevné i pohyblivé cíle za denních a nočních podmínek za každého počasí. Primárním prostředkem je kombinovaný zaměřovač střelce, který propojuje denní kameru, termovizní senzor (ten by měl zjistit nepřátelský obrněnec do dálky až 2750 m) a laserový dálkoměr a má stabilizaci ve dvou rovinách. Velitel obsluhuje vlastní otáčivý zaměřovač, ovšem nezávisle pracuje jen jeho denní kamera, kdežto termovizní obraz je pravděpodobně přebírán ze střelcova zaměřovače. Tank se může chlubit též moderním navigačním systémem s terminálem satelitní navigace, jenž patrně pracuje i se signálem nové čínské družicové sítě Beidou.

Takřka úplně nová konstrukce
V době zahájení produkce ZTZ-99-2 však už společnost NORINCO pracovala na další úpravě tanku, která posléze dostala název ZTZ-99A. Na přehlídce konané v Pekingu v roce 2015 byla k vidění ještě pokročilejší verze, která se označuje jako ZTZ-99A2 a je dnes nejlepším tankem v řadové výzbroji PLA. „Áčková“ verze „devětadevadesátky“ se každopádně od starších verzí odlišuje natolik, že jde téměř o nové vozidlo. Byl použit dvanáctiválec WR703/150HB-2, jenž produkuje výkon až 1100 kW (1500 koní), a nová automatická převodovka. Silnější motor byl nutný kvůli nárůstu hmotnosti a nová převodovka dovolila zmenšení celé pohonné soustavy, a proto bylo možno výrazně zkrátit korbu. Její záď je nápadně zvýšená, což zároveň představuje spolehlivý rozpoznávací znak „áček“. Tank má nový systém řízení palby, jenž zřejmě vychází z francouzských technologií použitých v pákistánském tanku Al-Khalid, což je obměna čínské konstrukce Typ 90-II. Střelec a velitel ZTZ-99A tedy mají úplně nové zaměřovače a změnil se též vnitřní prostor, kde se nacházejí rozměrné LCD displeje. Tank má silnější vrstvený pancíř, který doplňuje účinnější dynamická ochrana, což způsobilo už zmíněný růst hmotnosti, ovšem díky výkonnějšímu motoru je „áčko“ dokonce rychlejší než starší verze (čínské zdroje uvádějí rychlost až 80 km/h). V současnosti vlastní PLA něco přes 800 tanků ZTZ-99 všech verzí, což velice kontrastuje s více než 2500 kusy ZTZ-96. Příčinou je podstatně (údajně až třikrát) vyšší cena ZTZ-99. Nejmodernější čínské tanky tedy dostávají jenom elitní prapory PLA, které jsou rozmístěny převážně na severu země u hranic s Ruskem.
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Parametry tanku ZTZ-99A2
Osádka: 3 muži
Bojová hmotnost: 58 tun
Délka korby: 7,40 m
Celková délka: 10,92 m
Celková šířka: 3,37 m
Celková výška: 2,81 m
Světlá výška: 0,47 m
Typ motoru: turbodiesel WR703/150HB-2
Výkon motoru: 1100 kW (1500 koní)
Max. rychlost: 75–80 km/h
Max. dojezd s vnitřními nádržemi: 460 km
Max. dojezd s přídavnými sudy: 600 km
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