Vozidlo QN-506:
Podpora tanků na čínský způsob

Mezi nejzajímavější a také nejvíc komentované novinky na listopadové výstavě Airshow China 2018 nepochybně náleželo bojové vozidlo QN-506. Obrněnec, na němž je montována skutečně impozantní „sbírka“ zbraní, evidentně reprezentuje čínskou obdobu ruského bojového vozidla pro podporu tanků BMPT, zvaného také Terminator.

Čínská společnost Wuhan Guide Infrared se specializuje, jak ostatně název napovídá, zejména na vývoj a výrobu infračervených senzorů. V jejím portfoliu figuruje široké spektrum výrobků od nočních brýlí po velké lodní senzory, ale na loňské výstavě v čínském Zhuhai prezentovala i řadu typů zbraní. Pozornost vzbudil např. miniaturní pěchotní raketomet QN-202 či komplex raket země-vzduch TN-2, ale největším exponátem bylo vozidlo, jež se dočkalo zmínky téměř v každé reportáži a uchvátilo i laickou veřejnost.

Tříčlenná osádka v korbě
Výrobce charakterizuje obrněnec QN-506 jako „integrovaný zbraňový systém s průzkumnými a útočnými schopnostmi“ a čínská média napsala, že je to „nový král pozemních bitev“, avšak experti jsou poněkud skeptičtější a upozorňují, že i ruský BMPT zůstává velice kontroverzním produktem. QN-506 využívá podvozek z tanku Typ 59, tedy kopie T-54A, výrobce však tvrdí, že analogické vozidlo se dá zkonstruovat též na bázi jiných tanků, popř. na osmikolovém šasi. V přídi se nachází pracovní prostor tříčlenné osádky, která je uspořádána tak, že nejvíce vlevo sedí řidič, uprostřed střelec a konečně vpravo velitel. Stanoviště střelce i velitele jsou opatřena celkově čtveřicí velkých plochých barevných displejů a ovládacími pulty, díky kterým mohou oba obsluhovat otáčivý zbraňový modul zvaný ZPT99.

Kanon ráže 30 mm a kulomet
Ten nahrazuje původní věž a nese většinu zbraní vozidla, jež má bojovou hmotnost asi 30 tun. Čelo korby bylo doplněno bloky dynamického pancíře a modul má kompozitové pancéřování. Uprostřed čela modulu se nalézá 30mm kanon, jenž vznikl jako kopie ruského typu 2A72. Má max. kadenci okolo 550 ran za minutu, efektivní dostřel 3000 m a možnost odebírat munici ze dvou schránek obsahujících celkem 200 nábojů (120 tříštivo-trhavých a 80 protipancéřových). Propagační materiály ukazují kanon s ochranou hlavně, avšak vystavené vozidlo ji postrádalo. Vlevo od kanonu je instalován 7,62mm kulomet s účinným dostřelem 1000 m a zásobou 1000 ran. Společná lafeta obou zbraní dovede zaujmout náměr od –5 do +53 stupňů, rozsah odměru bojového modulu ZPT99 je pochopitelně kruhový.

Dva typy naváděných raket
Na každé straně modulu se nalézá nápadná hranatá schránka s trubicemi pro řízené rakety. Jde o celkově čtyři rakety QN-502C a dvacet malých střel QN-201. Raketa QN-502C reprezentuje typickou protitankovou střelu třetí generace, která využívá plně pasivní infračervené navádění a nabízí režimy LOBL a LOAL, tzn. možnost zaměřit cíl před odpálením nebo až po odpálení. Raketa, popisovaná jako „inteligentní“, se navíc patrně dá během letu přímo ovládat na dálku. Na cíl útočí shora (údajně v úhlu 55 stupňů), maximální dosah činí 6 km a kromě ničení tanků (resp. schopnosti prorážet až 1000 mm oceli) se dá střela QN-502C použít i proti vrtulníkům a jiným pomalejším vzdušným cílům. Druhým typem rakety je jednoduchá levná střela QN-201 ráže 70 mm. Do určité míry jde o obdobu americké rakety APKWS, jež však využívá laserové navádění, zatímco QN-201 má opět systém infračervený. Max. dosah činí 4 km a střela údajně dokáže prorazit 70 mm oceli nebo 300 mm železobetonu.

Vyčkávací střela a malý dron
Ze spodku zadní části základny modulu vyčnívají dvě malá tělesa, ve kterých se ukrývají čtyři kusy zbraně, která má ze všech systémů obrněnce největší dosah. Jedná se o střely S570, které čínská média popisují i jako „střely s plochou dráhou letu“, avšak ve skutečnosti jde o typický příklad taktické vyčkávající munice („loitering munition“). S570 má válcový trup, ke kterému jsou připojena čtyři sklopná křídla a čtyři kormidla. V čele je umístěný kulový senzorový blok (obsahující kombinaci CCD/IIR, tedy denní televizní a noční infračervený senzor) a na zádi je montována dvoulistá vrtulka. Střela s dosahem 10 km dopravuje hlavici, jež má smrticí účinek na vzdálenost 8 m. Na pravém boku korby obrněnce je umístěna malá plošina, která slouží pro průzkumný dron se čtyřmi rotory a doletem také asi 10 km. Ve vzduchu dokáže vydržet okolo 40 minut a dosahuje maximální rychlosti 60 km/h.

Diskuse o obranném systému
Vedle průzkumného dronu a pěti typů útočných zbraní (kanon, kulomet, QN-502C, QN-202 a S570) má vozidlo také dvě obranná zařízení. První z nich reprezentují klasické 76mm dýmové granátomety, jichž se na modulu nalézají dvě trojice. Větší diskuse vzbudil druhý systém, jenž je v propagačních materiálech výrobce popisován coby „protipěchotní granáty s elektronickou rozbuškou“. Granáty jsou umístěny pod dvěma trojicemi krytek v bočních krytech pásů, jejich maximální dosah činí 5 m a prospekt ukazuje explozi přímo na povrchu vozidla. Spekuluje se, že jde snad o malé výbušné nálože, které fungují obdobně jako dynamický pancíř, ale do okolí rozmetají „sprchu“ střepin proti blízko se pohybující pěchotě. Není ovšem jasné, jestli je tento systém ovládán ručně, nebo zda pracuje automaticky.

„Švýcarský nůž“ na pásech?
Zmínku si zaslouží i senzory. Na věži je instalován stožár se senzorovým blokem, který nabízí panoramatický rozhled a může se zdvihnout do výšky přibližně 6 m. Druhý přístrojový blok je usazen přímo na věži. Každý z nich obsahuje televizní kameru, infračervený senzor a laserový dálkoměr. Vozidlo má rovněž systém k detekci laserového ozáření (přijímače tvoří dva ploché bloky na základně modulu, první vepředu vpravo a druhý vzadu vlevo), zařízení pro lokalizaci odstřelovačů s kruhovým pokrytím či kamerový systém pro lepší orientaci řidiče. Takto široké spektrum zbraní a senzorů na QN-506 již vedlo ke komentáři, že je to svého druhu „švýcarský nůž“ v kategorii bojových vozidel. Zůstává otázkou, zda se takto ambiciózní koncepce uplatní na světovém trhu. Někteří odborníci ale tvrdí, že QN-506 vypadá spíše jako filmová rekvizita, která má pro svého výrobce zejména přitahovat pozornost. Pokud je to skutečným účelem, lze už nyní říci, že QN-506 splnil svou úlohu na výbornou.
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