Obrněné vozidlo ZBL-09:
Evoluce čínských osmikolových transportérů

Na přehlídce konané 3. září 2015 v Pekingu se objevily i tři varianty osmikolového obrněného transportéru ZBL-09. Toto vozidlo se stalo základem velice rozsáhlé „rodiny“, která dnes čítá přes dvě desítky variant, a dosáhlo už i úspěchů na světovém trhu. V podstatě se dá říci, že jde o čínský ekvivalent amerického obrněnce Stryker.

O řadě typů techniky v čínských ozbrojených silách stále nejsou dostupné detailní informace a experti i fandové jsou odkázáni na neoficiální prameny, úniky informací a spekulace. Může se zdát, že se situace podobá éře studené války a téměř patologickému utajování ze strany SSSR, rozdíl však spočívá v daleko větší snaze Číny o úspěchy na světovém trhu. V důsledku toho se na veřejnost dostávají přinejmenším informace o exportních variantách čínských zbraní, jež se sice nemusejí zcela shodovat s tím, co provozují ozbrojené síly ČLR, ale přesto mohou přinést aspoň přibližnou představu. Platí to i o osmikolovém obrněném transportéru ZBL-09, který na mezinárodním zbrojním trhu vystupuje pod názvem VN1.

Nelehká cesta k novému designu
Obdobně jako u většiny typů moderní čínské vojenské techniky také u ZBL-09 platí, že o jeho vývoji máme vesměs kusé a spekulativní údaje. Faktem je, že čínská armáda dlouho spoléhala pouze na šestikolové transportéry, zejména typ WZ551 od firmy NORINCO (North Industries Corporation), jenž se poprvé objevil roku 1986. Čínská armáda ovšem nebyla příliš spokojena s jeho výkony a nařídila výrobci přepracování konstrukce. Tak se zrodil typ WZ551A, později označovaný i jako Type 90 nebo ZSL-90, a po dalších změnách Type 92 čili ZSL-92. Vozidla těchto typů byla zařazena do služby v 90. letech a rozsáhle exportována, objevila se také verze se čtyřmi koly a na šestikolovém podvozku vzniklo několik odvozených typů, mj. samohybný minomet PLL-05 a stíhač tanků se 105mm kanonem PTL-02. Zbrojovka NORINCO vytvořila i několik prototypů s osmi koly, na kterých byly zkoušeny věže s kanony ráže 105 a 120 mm a s houfnicí ráže 122 mm, pak ale patrně dospěla k názoru, že design WZ551 vyčerpal možnosti dalšího vývoje. To se projevilo i v následujícím výběrovém řízení, protože v roce 1999 vydala čínská armáda požadavky na osmikolový obrněný transportér nové generace. Vedle zbrojovky NORINCO se o kontrakt ucházely také další značky, přinejmenším automobilky Chongqing a Jinan. Do užšího výběru postoupily firmy NORINCO a Chongqing, z nichž druhá ale nabízela trochu paradoxně modernizovaný osmikolový derivát konstrukce WZ551A. Čínská armáda se však po testech prototypů rozhodla upřednostnit nový design značky NORINCO, jenž od roku 2005 prodělával další zkoušky. Vývoj se ale dost protáhnul, protože se údajně vyskytly potíže zejména s pohonnou soustavou. Přesto byl vývoj nakonec úspěšně završen a patrně roku 2008 byl nový typ definitivně schválen pro sériovou výrobu.

Čínské protějšky vozidel Stryker
Poprvé byl oficiálně předveden v únoru 2009 na veletrhu IDEX 2009 ve Spojených arabských emirátech, a to v exportní verzi nazývané VN1. Pravděpodobně v témže roce byl zaveden také do výzbroje čínské Lidové osvobozenecké armády, a proto se obvykle označuje jako ZBL-09, i když některé čínské zdroje uvádějí jméno ZBL-08; v tomto článku však užíváme rozšířenější označení. Ona tři písmena podle nového systému označování výzbroje v čínské armádě určují, že je to obrněné vozidlo (Zhuangjiabing), a to bojové vozidlo pěchoty (Bubingzhanche), které má kolový podvozek (Lunshi); číslo udává rok zavedení do služby. Vozidlo občas vystupuje i pod názvem „Sněžný levhart“, v čínštině Xuebao a na světovém trhu Snow Leopard. Jedná se o moderně koncipované vozidlo, které svými tvary poněkud připomíná typy jako Patria AMV nebo Piranha, resp. Stryker, za jejichž obdobu je také zpravidla považováno. Oproti dřívějším kolovým obrněncům se vyznačuje vyšším stupněm ochrany a velkým důrazem na modularitu, a proto může sloužit jako základní platforma pro pestrou škálu účelových verzí, jichž bylo dle fotografií identifikováno již přes dvacet. Toto široké spektrum naznačuje, že se čínská armáda snaží vytvořit jakousi obdobu lehkých brigádních bojových uskupení, jaká fungují v US Army právě díky obrněncům řady Stryker. První takové uskupení na bázi obrněnců ZBL-09 nejspíše vzniklo v rámci čínské 54. armádní skupiny, která byla také útvarem, jenž jako první předvedl veřejnosti vozidla tohoto typu v domácích službách; stalo se to na přehlídce konané v Pekingu dne 1. října 2009. Trojice odvozených modifikací (a to obrněnec komunikační, vyprošťovací a muniční) se objevila na přehlídce konané 3. září 2015.

Základní konstrukce a odolnost
V základní podobě představuje ZBL-09 kolové bojové vozidlo pěchoty, resp. vysoce odolný a dobře vyzbrojený obrněný transportér. Využívá v současnosti nejčastější uspořádání, tj. motor umístěný v přední části vpravo, zatímco vlevo od něj sedí řidič a následuje bojové oddělení se sedačkami pro výsadek a otáčivou věží. Pohon obrněnce zajišťuje licenční podoba německého turbodieselového šestiválce Deutz BF6M1015C, který dodává výkon 330 kW (440 koní). Ten se na všech osm poháněných kol přenáší prostřednictvím mechanické převodovky. Vozidlo se samozřejmě může pohybovat i ve vodě, o což se stará dvojice záďových vodních šroubů. Jako základní materiál konstrukce korby je použita ocelová slitina, na některých místech doplněná i keramickými pláty. Celé vozidlo by mělo odolávat zásahům průbojného střeliva ráže 7,62 mm na vzdálenost 100 m ze všech úhlů, ale čelo korby má snad vydržet i zásahy průbojné 12,7mm munice; po instalaci přídavného pancíře má zásahům 12,7mm střeliva odolat celé vozidlo a na čele korby by ochrana měla stačit dokonce vůči 25mm kanonům. Vozidlo ZBL-09 je opatřeno též systémem centrálního huštění pneumatik a soustavou ochrany proti ZHN, tedy filtračním a ventilačním zařízením. Osádku obrněnce tvoří standardně tři muži, kromě řidiče ještě velitel a střelec. Na levé přední části stropu korby (neboli nalevo od motoru) se nacházejí dva poklopy, z nichž první náleží k prostoru řidiče a druhý (vybavený několika periskopy) patrně slouží pro velitele. Další dva veliké poklopy se nalézají na zádi korby za věží a v zadním čele korby jsou umístěny vstupní a výstupní dveře, které se otvírají směrem vpravo. Dnes už celkem vzácným prvkem jsou střílny pro osobní zbraně výsadku; základní verze má jednu v každém boku, byly však zaznamenány také exempláře se čtyřmi střílnami.

S několika typy střeleckých věží
Při první prezentaci v roce 2009 mělo vozidlo malou jednomístnou věž, v níž se nalézal kanon ráže 30 mm a koaxiální kulomet ráže 7,62 mm; věž nesla i jednu kolejničku pro protitankovou řízenou střelu HJ-73C (to je v zásadě čínská verze slavné sovětské zbraně Maljutka, vybavená poloautomatickým naváděním a účinnější tandemovou hlavicí) a dvě trojice 76mm dýmových granátometů. Toto provedení ovšem do řadové služby v čínské armádě nevstoupilo a jenom se určitou dobu nabízelo jako exportní. Během zkoušek byla zachycena i verze ZBL-09, jež měla kompaktní věž s externě umístěným 25mm kanonem, jaká se používá i na jednom z provedení vozidla ZSL-92 a vzhledem připomíná věž ruského transportéru BTR-80A. V každém případě však standardní verze obrněnce ZBL-09 v čínské armádě disponuje dvoumístnou věží, která je osazena 30mm kanonem (pravděpodobně se jedná o kopii zbraně 2A42), 7,62mm kulometem, dvěma kolejničkami pro rakety HJ-73C a dvanácti dýmovými granátomety. Objevila se však i jiná verze této věže, která místo oněch dvou kolejniček nese čtyři trubice s novějšími raketami typu HJ-8. Kromě všech těchto modifikací ZBL-09 s různými věžemi existuje rovněž obrněný transportér, pravděpodobně označený ZSL-09 a vyznačující se mírně zvýšenou zádí korby, jež je s přední částí spojena typickým zešikmením. Toto vozidlo má v bocích celkem čtyři střílny, na horní straně korby se nalézají dvě šestice dýmových granátometů a může tam být umístěno i pancéřované střeliště s ručně ovládaným 12,7mm kulometem. ZSL-09 je vídán spíše vzácně, a tudíž lze usoudit, že byl zařazen do služby jen v omezeném počtu. Obrněnec ZBL-09 ovšem funguje i jako základ řady specializovaných vozidel.

Vozidlo vybavené 105mm dělem
Pravděpodobně nejzajímavější variantu představuje (vlastně stejně jako v případě transportéru Stryker) vozidlo ZTL-09 s dělem ráže 105 mm, považované za stíhač tanků či vozidlo palebné podpory. Na rozdíl od amerického obrněnce však nemá externě umístěný kanon, ale klasickou věž s tříčlennou osádkou. Nejdříve se asi předpokládala pouze montáž nové věže s kanonem a prototyp takového vozidla (opatřený věží s velice ostrým klínovým tvarem) prodělal zkoušky, zjevně však nastaly určité problémy, jelikož následně bylo přistoupeno k podstatným změnám původní koncepce ZBL-09. Motor se přestěhoval dozadu, zatímco věž byla posunuta poněkud vpřed a změnil se její tvar, který pozbyl onen klínový profil. Nová věž se zřejmě shoduje s tou na pásovém obojživelném vozidle (vlastně lehkém tanku) ZTD-05. 105mm drážkovaný kanon s manuálním nabíjením (tudíž je potřebná osádka čtyř mužů) dovede ničit pancéřované cíle na vzdálenost cca 2000 m a může odpalovat i protitankové řízené rakety s laserovým naváděním, založené na technologii ruské rakety Bastion. Vedle toho věž nese koaxiální 7,62mm kulomet, ručně ovládaný 12,7mm kulomet a dvanáct dýmových granátometů. Kromě ZTL-09 je známo také exportní provedení, které je nabízeno jako ST1. Odlišuje se zejména jinou věží a zřejmě i méně výkonným kanonem. Pravděpodobně jde o stejnou věž, jakou nese i šestikolové vozidlo WMA301 Assaulter, exportní příbuzný výše zmíněného typu PTL-02. Další variantu ZBL-09, která je vybavena věží, reprezentuje samohybná houfnice PLL-09. Ve věži se nachází 122mm zbraň Type 96, tzn. čínská verze známého sovětského typu D-30. Zřejmě má poloautomatické nabíjení a může vést střelbu na vzdálenost okolo 27 km. Vozidla ZTL-09 a PLL-09 již jsou ve větších počtech zavedena v řadové výzbroji armády ČLR.

Minomety, velení a ženijní práce
Čínské zdroje se shodují, že existuje i derivát ZBL-09 s houfnicí ráže 155 mm a vozidlo, které nese v otáčivé věži 120mm minomet (údajně dvouhlavňový?), zatím ovšem nejsou k dispozici snímky, které by to jednoznačně potvrzovaly. Firma NORINCO sice nabízí minometnou verzi exportního obrněnce VN1, avšak nikoliv s věží, nýbrž s otevíracím stropem korby, ve které se nachází klasický minomet ráže 81 nebo 120 mm. Dále byly zaznamenány nejméně tři obměny se značně zvýšenou zadní částí korby, která je od přední oddělena velkým stupněm (čili nikoli mírným zešikmením jako u transportéru ZSL-09); v bocích některých variant se navíc nachází dvojice či trojice malých obdélníkových okének. První z těchto modifikací je zdravotní, druhá je velitelská a třetí slouží k satelitní komunikaci. Na její korbě se nalézá rozměrný kryt antény pro družicovou komunikaci a právě tato verze se objevila i na přehlídce v září 2015. Tam byly předvedeny i další dvě verze, které se dají poměrně snadno zaměnit, neboť obě nesou masivní jeřábová ramena. Obrněnec s korbou s rovným stropem (tj. jako u základního typu ZBL-09) je vyprošťovací a opravářský, kdežto vozidlo s mírným zešikmením (tedy jako u ZSL-09) slouží pro dopravu a nabíjení střeliva. Mohutné rameno má také ženijní varianta pro zemní práce, ale tu lze od předcházejících dvou lehce rozpoznat, protože má zvýšenou nástavbu na přední části korby, bagrovou lžíci na konci ramena a buldozerovou radlici. Pro podpůrné úkoly slouží také dvě další varianty. První z nich má pluh k vyorávání min a rozměrný stropní poklop a nejspíše veze i táhlé demoliční nálože, zatímco na druhé z nich se nachází dvoudílný most s ukládacím systémem a celkovou délkou mostovky asi 20 m.

Dlouhá řada záhadných variant
Fotografie ukazují též vozidlo se zvýšenou nástavbou na přední části korby (čili jako u ženijní verze), ale bez radlice a teleskopického ramena; jeho účel není s jistotou znám, ale snad půjde o obrněnec pro nějakou formu průzkumu. Objevila se i průzkumná verze základního bojového vozidla ZBL-09, která má standardní věž s 30mm kanonem, ovšem bez protitankových raket a se zvedacím stožárem s malým radiolokátorem a dalšími senzory. Do seznamu známých verzí náleží také dvě vozidla, jež mají trochu zvýšené zadní části korby, ovšem nikoli tak jako verze sanitní, velitelská a spojovací, od nichž se navíc tyto dvě liší svislými stěnami koreb, jež proto mají „krabicový“ tvar. První z těchto vozidel nese na stropě korby několik velkých schránek a sklopný stožár se složitým „stromečkovým“ systémem antén, zatímco na stropě druhé verze je instalovaný výsuvný stožár s rozměrným anténním tělesem s půdorysem pětiúhelníku. V obou případech se s největší pravděpodobností jedná o provedení pro elektronický průzkum (a)nebo elektronický boj. Zatím poslední zdokumentovanou verzí ZBL-09 je vozidlo, které má firemní označení BK1060 a slouží k protivzdušné obraně. Nese mohutnou věž s kanonem ráže 35 mm (nejspíše kopií zbraně značky Rheinmetall) a otáčivým radarem, vedle toho se ovšem zásadně změnila přední část, kde se nalézá zvýšená kabina s čelními okny. Vozidlo v roce 2013 prošlo zkouškami u čínské armády, ale není známo, jestli bylo zařazeno do výzbroje. Určitou záhadu představuje šestikolový obrněnec, evidentně příbuzný ZBL-09; podle některých pramenů totiž vznikl ještě před osmikolovým vozidlem, zatímco podle jiných se jedná spíš o jakýsi „vedlejší produkt“ vývoje, který byl neúspěšně nabízen na export.

Exportní kontrakty a další vývoj
Na světovém trhu se tak zatím prosadil jen osmikolový obrněnec ZBL-09, resp. VN1, který se stal součástí velkého kontraktu na obrněnou techniku pro Venezuelu. Její námořní pěchota tak odebrala (vedle dalších obrněnců) 40 kusů VN1, jejichž dodávky byly zakončeny v roce 2015. Druhým zahraničním uživatelem se stane Argentina, jež si v červnu 2015 objednala 110 kusů, a mluví se o plánech Pákistánu zakoupit přes 800 kusů; oba tyto státy navíc mají VN1 vyrábět licenčně. Firma NORINCO nabízí i odlišný osmikolový transportér, jenž nese název VP7 a od ZBL-09 se liší hlavně nižší korbou. Posloužil též jako základ stíhače tanků se 105mm dělem a protiletadlového obrněnce CA/SA5, který má věž s 30mm šestihlavňovým kanonem a čtveřicí raket krátkého dosahu FN-6 (občas se mylně uvádí, že je postavený na šasi ZBL-09). Nabídku společnosti NORINCO by měl brzy obohatit také obrněnec VP10, o kterém se teď hovoří jako o čínském ekvivalentu ruského vozidla Bumerang. Prototyp VP10 se tvarově poněkud podobá ZBL-09, je však zřetelně vyšší, disponuje modulárními bloky přídavného pancéřování a nese i dálkově ovládanou zbraňovou stanici (objevily se dva odlišné typy, první malá s kulometem a druhá větší s automatickým kanonem). Vozidlo údajně v létě 2015 zakončilo zkoušky a v roce 2016 má začít sériová výroba pro prvního zahraničního zákazníka (jakýsi nespecifikovaný stát z Afriky nebo Latinské Ameriky), vozidlo však možná zařadí do výzbroje rovněž sama čínská armáda. Skutečnost, že vývoj osmikolových obrněnců v ČLR stále pokračuje, dokládá i dosud bezejmenný typ, jenž byl vyfotografován na konci září 2015. Jeho celková koncepce se hodně podobá těžkým vozidlům kategorie MRAP, což koneckonců odpovídá i avizovaným záměrům Číny významněji se zapojovat do mezinárodních operací.
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Obrněný transportér Type 07P
S vozidly série ZBL-09 od zbrojovky NORINCO se někdy zaměňují obrněnce řady Type 07P, které patří do nabídky firmy Poly Technologies. Ta je součástí skupiny China Poly Group, jež byla založena a je spravována samotnou čínskou armádou, která již nechtěla být závislá pouze na dříve téměř monopolní zbrojovce NORINCO. Různé zdroje se odlišují v tom, jestli vozidlo Type 07P někdy představovalo skutečnou konkurenci pro ZBL-09, nebo jestli bylo od začátku vyvíjeno výhradně pro export; jisté však je, že do výzbroje čínské armády nikdy nevstoupilo a je nabízeno pouze na mezinárodním trhu. Od ZBL-09 se liší hlavně jednoduššími tvary korby, jejíž boky jsou sestaveny z menšího počtu pancéřových desek a jejíž čelo má ostře zašpičatělý tvar, zatímco u ZBL-09 vidíme kolmou plochu. Situaci ovšem zkomplikovala novější varianta Type 07PD, jejíž korba se značně podobá té u ZBL-09, lze ji ale rozpoznat podle tří nekrytých ventilátorů v levém boku korby. Kromě základní podoby Type 07P s věží s 30mm kanonem je známa také velitelská obměna, 120mm samohybný minomet Type 07PA a obrněnec YLGA01 pro policejní jednotky. Na bázi novějšího vozidla Type 07PD vznikl stíhač tanků s dělem ráže 105 mm a nosič protitankových raket PA02-MA. Vozidla řady Type 07P již byla vyvezena do Kamerunu, Tanzanie a možná i do několika dalších států.

Parametry vozidla ZBL-09 / VN1
Osádka + výsadek
3 + 7 až 10
Bojová hmotnost
21 tun
Celková délka
8 m
Celková šířka
3 m
Výška po strop korby
2,1 m
Světlá výška
0,45 m
Max. šířka příkopu
1,8 m
Max. kolmá překážka
0,55 m
Max. rychlost jízdy
100 km/h
Max. rychlost plavby
8 km/h
Dojezd na silnici
800 km
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