CH-4B v Iráku:
Čínská „Duha“ proti Islámskému státu

Irácká armáda používá v nynější kritické situaci skutečně velice pestrý arzenál. Vedle starších sovětských zbraní a různé americké a ruské techniky nakupuje výzbroj i z Íránu a nově také od Číny. Ta dodala vyzbrojená bezpilotní letadla CH-4B, jež poněkud připomínají americký stroj Predator a odbyla si už i svou bojovou premiéru.

Sektor bezpilotních letadel zaznamenává v posledních letech mimořádnou expanzi, takže není překvapivé, že se k tomuto boomu připojil i čínský letecký průmysl. Na trhu dnes proto nabízí už dvouciferný počet typů několika různých značek. Náleží mezi ně také letadla řady CH (Cai Hong, česky „Duha“), která se dnes podílejí na boji proti radikálním islamistům minimálně ve třech zemích, a to Nigérii, Alžírsku a nejnověji v Iráku.

Design podobný typu Predator
Čínské bezpilotní stroje řady CH vznikly ve společnosti CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation), resp. v podřízeném Institutu č. 701. Většina z nich je nyní nabízena pod hlavičkou firmy ALIT (Aerospace Long-March International Trade), jež rovněž náleží do struktury korporace CASC; některé stroje se ale objevily i v nabídce největší čínské zbrojovky NORINCO. Prostředek CH-4 byl poprvé představen v roce 2012 a vzniknul zřejmě coby čistě soukromá iniciativa firmy se zaměřením pouze na zahraniční export, protože čínská armáda je již vybavena obdobně řešenými stroji GJ-1 Wing Loong (alias Pterodactyl). Oba typy se navíc nápadně podobají americkým prostředkům řady Predator/Reaper. Z hlediska rozměrů se CH-4 nachází někde mezi lehčím MQ-1 Predator a těžším MQ-9 Reaper, po stránce hmotnosti je ale podstatně blíže tomu lehčímu z nich. Stejně jako letadlo MQ-1 využívá pohon pístový, nikoliv turbovrtulový. Jedná se o čtyřválec (údajně vzniklý jako modifikace automobilového motoru), který roztáčí třílistou tlačnou vrtulí. Rovné křídlo, motýlkové ocasní plochy a rozšířená přední část trupu, ukrývající anténu satelitního spojení, jsou další typické znaky, které tento stroj pojí s americkými typy. Základní verze CH-4A slouží pro průzkum, vyhledávání a označování cílů (a pravděpodobně také pro elektronický boj) a dopraví kolem 115 kg zátěže, kdežto provedení CH-4B je určeno k nesení zbraní na čtyřech závěsech pod křídlem. Nosnost činí okolo 345 kg, ale za cenu zmenšení zásoby paliva z 325 kg na 165 kg.

Spektrum naváděných zbraní
Spektrum výzbroje je poměrně široké a zahrnuje různé typy malých řízených střel a pum proti pozemním cílům. Jde např. o protitankové řízené rakety HJ-10, rakety s laserovým naváděním AR-1, LJ-7 a LJ-9 (čili Blue Arrow 7 a 9) a naváděné pumy sérií LT, FT a TG. Některé z nich se objevily také pod křídly letounů, jež 23. ledna 2015 dorazily do Iráku. Tam je užívá letecká část irácké armády (tedy nikoli přímo vzdušné síly). První snímky se objevily v březnu 2015 a dne 10. října 2015 provedla irácká armáda jejich oficiální prezentaci. Filmové záběry ukázaly, že provozuje nejméně čtyři stroje, jež nosí rakety AR-1 s laserovým naváděním a dosahem asi 10 km a bomby FT-9 (váha 50 kg) a FT-10 (25 kg), jež se navádějí díky inerciálnímu systému a signálu GPS (lze je však vybavit i kamerou či laserovým senzorem), druhá z nich nese navíc raketový urychlovač, díky kterému doletí na vzdálenost až 8 km. Potom se objevily ještě další krátké záběry, které ukazují použití letadel CH-4B ze základny Al-Kut proti pozemním cílům, které s největší pravděpodobností patří Islámskému státu. Ačkoliv letouny oficiálně zakoupila armáda Iráku, o jejich obsluhu a údržbu se zatím starají čínští experti, což je model používaný i v dalších případech exportu strojů řady CH. Letouny předchozího typu CH-3 už totiž operují v Alžírsku a Nigérii (kde se jeden z nich zřítil; více v ATM 4/2015), tj. dvou zemích, jež dnes také čelí hrozbě radikálních islamistů. Vývoz CH-4B do Iráku je tedy vlastně dalším důkazem snahy Číny zapojit se do boje proti tomuto nebezpečí.
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Parametry letounu CH-4B
Rozpětí křídla
18 m
Celková délka
8,5 m
Celková výška
3,4 m
Max. hmotnost
1350 kg
Nosnost zbraní
345 kg
Zásoba paliva
165 kg
Max. rychlost
235 km/h
Cestovní rychlost
180 km/h
Akční rádius
250 km
Max. vytrvalost
30 hodin
Operační dostup
7500 m
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