Zhuhai Air Show China 2016

V prvním listopadovém týdnu se v čínském Zhuhai konal další ročník akce Air Show China, na kterém se navzdory jménu objevuje i široká nabídka pozemní techniky. Čínský zbrojní průmysl demonstroval další pozoruhodný technický pokrok a jeho sílu dokládá také fakt, že během celé akce byly podepsány exportní kontrakty za 40 miliard dolarů.

Na leteckou show a zbrojní veletrh Air Show China 2016 dorazilo více než 700 vystavovatelů ze 42 zemí světa a okolo 400 000 návštěvníků z řad profesionálů i veřejnosti. Navzdory široké zahraniční účasti se tam ale jednalo především o demonstraci schopností a úspěchů leteckého, kosmického a zbrojního průmyslu ČLR. Většina médií zaměřovala pozornost na první veřejné předvedení několika typů letounů, jež jsou již expertům a fandům dobře známé, hlavně stíhací letoun páté generace J-20 a transportní letadlo Y-20. Letecký průmysl nejlidnatější země světa však představil i spoustu úplných novinek, mj. zajímavé bezpilotní bojové a průzkumné stroje AVIC Cloud Shadow, AVIC Wing Loong II či CASC CH-5. K vidění byly také nové varianty několika vrtulníků jako bitevní Z-10K a Z-19E a víceúčelový Z-11WB. Ještě více novinek ale čekalo na zemi. Zbrojovky NORINCO a CSCG předvedly jak nové verze již zavedených typů obrněné techniky či dělostřeleckých komplexů, tak úplné konstrukční novinky. Zvláště bohatá byla nabídka kolových obrněných vozidel a různých houfnic, dále lze zmínit např. nový lehký tank VT5 nebo sérii lehkých terénních „osmikolek“. Automobilka DongFeng vystavila mnoho nových vozů na bázi typu EQ2050 (tzn. klonu amerického HMMWV), kdežto další zbrojovky nabídly široké spektrum protivzdušných systémů, např. hybridní komplet FK-1000 se střelami o dosahu až 22 km nebo nové „anti-stealth“ radiolokátory. K některým vystaveným novinkám se vrátíme v podrobnějších článcích v dalších číslech.
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Tři tanky z nabídky zbrojovky NORINCO. Úplně vpravo stojí novinka v podobě lehkého typu VT5, který nese 105mm kanon a váží okolo 35 tun; na bocích si lze povšimnout silných bloků přídavné ochrany. Uprostřed se nachází vozidlo VT2, tedy exportní verze typu ZTZ-96 čínské armády, a konečně zcela vlevo se nalézá VT4 (alias MBT-3000), nejvýkonnější tank nabízený průmyslem ČLR. Využívá technologie obrněnce ZTZ-99 čínské armády a místní média o něm hovoří jako levnějším ekvivalentu ruského T-14 Armata.

Společnost AVIC prezentovala nabídku svých bezpilotních letounů, z nichž některé podezřele připomínají americké stroje řady Predator. Týká se to i jedné z novinek, jež nese jméno Cloud Shadow (Yun Ying) a na rozdíl od starších letounů s vrtulovým pohonem má proudový motor domácí výroby WP-11C. Lze jej proto pokládat za čínský protějšek amerického typu Avenger (Predator C). Čistě průzkumná verze létá rychlostí 620 km/h a unese 200 kg přístrojů, zatímco bojová obměna dosahuje rychlosti 550 km/h s nákladem zbraní pod šesti závěsníky, kam se dá umístit široké spektrum naváděné protizemní výzbroje.

Mezi největší překvapení v oblasti pozemní techniky se řadil prostředek CS/AA5, osmikolový obrněnec (založený na transportéru VP7) s dálkově řízeným bojovým modulem s kanonem na teleskopickou munici ráže 40 mm. Pro zbraň s max. kadencí 100 nebo 200 ran za minutu byly vystaveny dva typy střeliva, a to tříštivo-trhavé CS/BTE3 s úsťovou rychlostí kolem 1000 m/s a protipancéřové CS/BAA3, jež opouští hlaveň rychlostí kolem 1450 m/s a na 1000 m dovede probít až 130 mm oceli. Kromě 40mm kanonu se na modulu nalézá 7,62mm kulomet, dýmové granátomety ráže 76 mm a dvojice senzorových bloků.

V expozici společnosti CSCG bylo představeno několik typů lehkých osmikolových terénních vozidel kategorie ATV s různými zbraněmi či dalším vybavením. Na fotografii se nachází typ CS/SM10 se zbraní kalibru 120 mm, jež spojuje vlastnosti minometu a houfnice a nabízí max. dostřel 13,5 km. Za ním pak stojí vozidlo CS/SS6 s rychlopalným minometem kalibru 81 mm. Na jiných verzích lehkých osmikolových vozidel je instalován např. modul s 23mm kanonem, 107mm raketomet, jeřáb nebo průzkumný senzorový blok.

Lehký vrtulník Changhe Z-11, jenž vychází z francouzského typu Ecureuil, je už dobře známý typ, ale firma AVIC letos oficiálně prezentovala jeho novou variantu Z-11WB. Má sloužit pro průzkumné a bojové úkoly, jak dokazuje kulový senzorový blok pod trupem a čtyři závěsníky, které zvládnou téměř tunu výzbroje. Na vystaveném exempláři zajisté nejvíce zaujalo to, co se nachází pod vnitřním závěsníkem, a sice malé bezpilotní letadlo SW-6. Dá se vypouštět přímo ze vzduchu a nabízí rychlost 100 km/h a vytrvalost cca 5 hodin. Z hmotnosti 20 kg má až 5 kg tvořit užitečné vybavení pro průzkum či elektronický boj.

Zbrojovka NORINCO vystavila mj. lehkou taženou houfnici AH4 kalibru 155 mm, kterou lze považovat za protějšek britsko-americké zbraně M777. Čínská houfnice AH4 váží asi 4500 kg a s municí typu ERFB-HB/HE nabízí dostřel asi 30 km, ovšem při použití nábojů s raketovým pohonem vzrůstá dostřel až na 40 km. K dispozici jsou též náboje s koncovým naváděním. Na snímku je zachycena odlehčená varianta AHS4 pro výsadková vojska. Základní verze AH4 již získala exportní kontrakt pro nejmenovaný arabský stát.
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