Typ 726 Yuyi:
Mořský drak na vzduchovém polštáři

Námořnictvo Čínské lidové republiky věnuje velkou pozornost obojživelným operacím, což lze dát do nesporné spojitosti s hypotetickou invazí na Tchaj-wan. Čínské námořní výsadkové síly tedy mají k dispozici rozsáhlé spektrum transportních prostředků včetně velkých vznášedel, na jejichž vývoji se v ČLR pracuje od konce 50. let.

Existuje řada způsobů, kterými lze provést obojživelnou invazi, resp. přepravit výsadkové síly z lodí na nepřátelskou pevninu. Mezi ty tradiční patří výsadkové lodě, které najíždějí přímo na břeh, nebo nasazení obojživelných vozidel. První metoda ale nutně vyžaduje pláže s vhodným sklonem, kterých je jen omezený výběr, kdežto plovoucí vozidla bývají obvykle pomalá. Jako alternativu lze nasadit vrtulníky, ale pro rozsáhlý výsadek tohoto druhu jsou potřeba speciálně konstruované lodě, a navíc helikoptéry mají pouze omezenou nosnost. Námořnictva některých zemí proto sázejí i na použití výsadkových vznášedel.

Historie čínských vznášedel
První teoretické kroky, které se týkaly prostředků na vzduchovém polštáři, se v Číně datují do konce 50. let 20. století. V roce 1960 se konala velká konference na toto téma, kde se objevily také první modely a pokusné vzorky. Zkoumaly se různé koncepce včetně strojů s proudovým pohonem, jež využívaly dynamický přízemní efekt (tzn. vlastně ekranoplány), zvítězila ovšem konvenčnější koncepce se statickým vzduchovým polštářem, tzn. klasické vznášedlo. Od roku 1963 se testovaly různé typy od podniku Shenyang Songling, následně se však do čela vývoje dostal 708. výzkumný ústav ze Šanghaje, jenž těsně kooperoval s tamějšími loděnicemi. První konstrukce vznášedla tohoto původu dostala jméno Typ 711 a následně vznikaly i další vzory, a to včetně vojenských. První typ vyvinutý podle požadavků čínského námořnictva se nazýval Typ 716, zahájil testy v roce 1978 a dokázal dopravit náklad 2000 kg. O vznášedla však jevila zájem i pozemní armáda, pro niž vznikl Typ 717. Již zmíněný Typ 716 se dočkal modernizace zvané Typ 716-II, ve které byl benzinový motor nahrazen dieselovým, ale námořnictvo chtělo ještě daleko větší dopravní prostředky. V roce 1979 vznikl prototyp vznášedla Typ 722, jež se vyznačovalo čtyřmi leteckými turbínami a nosností 15 tun, avšak sériové produkce se dočkala až zdokonalená obměna Typ 722-II (západní kód Jinsha II). Čínské námořnictvo získalo deset kusů a kromě toho provozuje zhruba 20 až 30 malých vznášedel Typ 724, z nichž každé může přepravit deset vojáků. Navíc vlastní čtyři obří vznášedla Projekt 958 Bizon, což je ukrajinská verze sovětského vznášedla Projekt 12322 Zubr (kód Pomornik) s nosností 150 tun. Dva kusy dodala Ukrajina a další dva Číňané postavili v licenci.

Dvojice ukrajinských turbín
Spolupráce s Ukrajinou se projevila také ve zrodu dalšího vznášedla Typ 726, které lze popsat jako protějšek amerického LCAC či sovětského Projektu 12061 Murena (kód Tsaplya). Zatím nejsou s jistotou známy podrobnosti o jeho vzniku, existují však určité náznaky, že se nejedná o originální čínskou konstrukci, nýbrž spíše o variantu či adaptaci něčeho, co původně navrhli inženýři z ukrajinského loďařského závodu More, jenž postavil také vznášedla Bizon. Jisté je, že první čínské vznášedlo Typ 726 (západní kód Yuyi) bylo zaznamenáno v roce 2007. Podle části zdrojů vznikly čtyři kusy, avšak některé mluví o šesti. Pro jejich pohon slouží ukrajinské plynové turbíny Zorja-Mašprojekt UGT 6000 s výkonem cca 7000 kW. Vznášedlo má dvojici motorů, jejichž vrtule se však (na rozdíl od čtyř turbín na americkém LCAC) nemohou natáčet do stran, a tak Typ 726 postrádá možnost pohybu „krabím“ stylem, což LCAC dokáže. Oproti americké konstrukci je čínské vznášedlo o něco větší, byť jeho nosnost je poněkud nižší a činí asi 60 tun, kdežto LCAC zvládne až 68 tun, což stačí na dopravu tanku Abrams. Čínské tanky jsou ovšem lehčí, takže Typ 726 dokáže přepravit obrněnec ZTZ-96, popř. dvě bojová vozidla pěchoty ZBD-05. Další možnosti představuje transport čtyř lehkých automobilů nebo max. 70 vyzbrojených mužů. Podobně jako v případě LCAC je nákladová paluba opatřena rampami na přídi i zádi, ovšem kabina pro pětičlennou posádku se nachází na levé straně, kdežto LCAC se vyznačuje kabinou vpravo. Typ 726 většinou nemá zbraně, v případě potřeby však lze na příď na pravoboku umístit kulomet ráže 12,7 či 14,5 mm. Pro zajímavost lze dodat, že údajně 90 % technologií Typu 726 pochází z leteckého průmyslu.

Nasazení také proti pirátům
Čtveřice vznášedel Typ 726 představuje standardní náklad velkých výsadkových lodí Typ 071 (západní kód Yuzhao), z jejichž dokové paluby vznášedla operují. Možnosti vznášedel v praxi znamenají, že na břeh lze takto dopravit přibližně jeden výsadkový prapor, ale to pochopitelně nepředstavuje jedinou možnost jejich využití. Další schopnosti vznášedel byly demonstrovány v rámci hlídkování proti pirátům u Adenu, kam roku 2010 dorazilo čínské výsadkové plavidlo Kunlun Shan třídy Typ 071, na jehož palubě se nacházelo i jedno vznášedlo Typ 726. Sloužilo pak mj. pro přesuny příslušníků čínských speciálních jednotek, kteří tam poskytovali asistenci obchodním plavidlům a prováděli inspekce podezřelých lodí. Praktické zkušenosti z této mise a z různých cvičení potvrdily kvality základní konstrukce vznášedla Typ 726, jenže poukázaly i na některé slabiny. Jednalo se např. o potíže s řízením, velké vibrace nebo enormní hlučnost. Loděnice Jiangnan, které zajišťují dodávky, proto obdržely příkaz přerušit výrobu a vyčkat na vyřešení problémů. Roku 2017 se tedy začala stavět nová série vznášedel, jež podle některých zdrojů nese označení Typ 726A. Každopádně užívá domácí čínské motory QC-70, jež vznikly na základě leteckých agregátů WS-10 a dodávají výkon kolem 7200 kW. Družicové fotografie z podzimu 2020 zachytily mj. osm vznášedel Typ 726 na základně Daimao na ostrově Nansan a dalších osm kusů v šanghajských loděnicích Jiangnan, a tudíž celkový stav již možná činí až dvacet exemplářů. Vzhledem k evidentním ambicím ČLR a impozantnímu růstu kapacit jejího válečného námořnictva lze čekat, že vznášedel Typ 726 bude dále přibývat a že se budou stále častěji zapojovat také do různých expedičních operací.
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Srovnání TTD výsadkových vznášedel

Typ 726
LCAC
Posádka
5 mužů
5 mužů
Plný výtlak
170 tun
165 tun
Max. nosnost
60 tun
68 tun
Celková délka
33,0 m
26,8 m
Celková šířka
16,8 m
13,3 m
Délka paluby
28,8 m
20,4 m
Šířka paluby
7,2 m
8,2 m
Výkon motorů
2x 7200 kW
4x 2540 kW
Max. rychlost
40 uzlů
40 uzlů
Max. dosah
370 km
370 km
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