Protitankový raketový komplex Chrizantema

Ruská Konstrukční kancelář strojírenství (KBM, Konstroktorskoje bjuro mašinostrojenija) se vždy řadila mezi nejvýznamnější producenty protitankových řízených raket. Špičku její dnešní nabídky představuje výkonný komplet 9K123 Chrizantema, resp. stíhač tanků Chrizantema-S, často označovaný za nejlepší typ své kategorie na světě.

Sovětská, resp. ruská armáda tradičně klade důraz na protitankové řízené střely instalované na samohybných podvozcích, tedy raketové stíhače tanků. K nejznámějším patří 9P149 Šturm-S, což je vlastně obrněnec MT-LB nesoucí poloautomaticky naváděné střely 9M114 Šturm, jenž vstoupil do služby v roce 1979. O dva roky později uskutečnil Sovětský svaz rozsáhlé cvičení Západ-81, kde se však ukázalo, že při nepříznivém počasí a snížené viditelnosti může být toto navádění značně problematické. Ministr obrany maršál Ustinov proto požádal šéfkonstruktéra KBM, jímž byl Sergej Pavlovič Něpobědimyj, aby zahájil vývoj nové protitankové rakety, jež bude směřovat k cíli už naprosto automaticky.

Ambiciózní plány
Vyvíjená zbraň měla být schopna nasazení za všech světelných a meteorologických podmínek proti všem stávajícím i perspektivním typům obrněných vozidel, a to včetně těch, jež ponesou dynamickou ochranu. Jelikož byla navržena jako nástupce zbraně Šturm, předpokládala se její montáž nejen na pozemní vozidla, ale též na vrtulníky, na nichž by postupně nahradila systém Šturm-V i novější provedení 9M120 Ataka-V. Tým KBM se ihned pustil do vývojových prací a očekávalo se, že nový systém vstoupí do služby počátkem 90. let. Rychlý konec Sovětského svazu však tyto plány zhatil. Projektu nové protitankové zbraně vážně hrozilo zrušení, ale sám konstruktér Něpobědimyj nakonec prosadil pokračování vývoje. Kvůli omezeným financím se ovšem vývoj výrazně protáhl a byl úspěšně završen až v roce 1996. V červenci 1996 byl nový komplet představen na zbrojním veletrhu Eurosatory v Paříži, kde se veřejnost konečně mohla oficiálně dozvědět také jeho ruské jméno: 9K123 Chrizantema. V kódové soustavě NATO mu posléze bylo přiděleno označení AT-15 Springer.

Dva typy bojových hlavic
Ústředním prvkem protitankového raketového systému Chrizantema je řízená střela 9M123-2, která dosahuje nadzvukové rychlosti (cca 400 m/s) a může zasáhnout objekt vzdálený až 6000 m. Pohon střely zajišťuje raketový motor na pevné palivo, jehož dvě výstupní trysky se trochu nezvykle nalézají na bocích zadní části střely. Díky tomuto řešení raketa za letu prudce rotuje. O samotné řízení směru letu se starají dvě rovné výklopné plochy na zádi střely, zatímco čtyři obloukovité rozkládací plochy zhruba ve třech čtvrtinách délky slouží pro stabilizaci. Střela se odpaluje z uzavřeného válcového kontejneru a po jeho opuštění se uvedených šest ploch ihned rozevře díky pružinovým mechanismům. K dispozici jsou dva odlišné typy hlavic. V základní podobě je střela vybavena tandemovou kumulativní hlavicí, která dokáže prorazit dynamickou ochranu a za ní vrstvené pancéřování o síle odpovídající minimálně 1000 mm válcované oceli (některé zdroje uvádějí až 1250 mm). Druhou možnost představuje termobarická hlavice proti „měkkým“ cílům, bunkrům nebo živé síle.

Dva principy navádění
Nejčastěji uváděnou vlastností systému Chrizantema je však bezesporu jeho navádění, které je založeno na aplikaci dvou odlišných principů, což znamená mj. možnost navádět dvě střely na dva cíle zároveň. Prvním principem je samočinné navádění pomocí radiolokátoru milimetrové vlnové délky (2 až 3 mm), resp. s frekvencí 100 až 150 GHz. Po zachycení cíle radarem může operátor provést odpálení; radiolokátor posléze sleduje střelu i cíl a střela je samočinně řízena dálkovým ovládáním. Druhý systém je „jen“ poloautomatický a jedná se o navádění rakety po laserovém paprsku, který operátor směruje na cíl. Ve výrobním programu firmy KBM figurují celkem čtyři typy střel. Střela 9M123-2 je opatřena protipancéřovou hlavicí a přístroji pro oba způsoby navádění, tj. každá jednotlivá raketa může být řízena jak radarem, tak laserem. Vedle toho je k dispozici i jednodušší a levnější typ 9M123 schopný navádění pouze prostřednictvím laserového paprsku. Analogicky jsou nabízeny rovněž dvě střely nesoucí termobarické nálože; ty dostaly oficiální označení 9M123F-2 a 9M123F.

Samohybný systém Chrizantema-S
Základní platformou pro vypouštění raket je stíhač tanků Chrizantema-S. Vlastní vozidlo bylo zkonstruováno na podvozku BMP-3 a nese název 9P157-2. Místo věže původního obrněnce je instalováno výsuvné odpalovací zařízení pro dvojici řízených raket a (také výsuvný) naváděcí radar. Po odpálení dvojice střel se lafeta zasune zpět do korby, kde plně automaticky fungující nabíjecí mechanismus zasune další dva kusy ze zásobníku, který obsahuje 15 raket. V případě nutnosti lze odpalovací zařízení nabíjet i ručně zvenčí. Dvoučlenná osádka 9P157-2 (tj. řidič a velitel-střelec) je chráněna stejně jako osádka vozidla BMP-3 a má rovněž komplexní ochranu proti účinkům ZHN. Kromě 9P157-2 patří do sestavy kompletu Chrizantema-S také velitelské vozidlo BMK, dvě podpůrná vozidla 9V945 a 9V990 a trenažér 9F852. Vozidlo 9V945 slouží ke kontrole a údržbě obrněnců 9P157-2 a využívá podvozek ZIL-131, kdežto 9V990 je určeno pro servis samotných raket a je postaveno na šasi GAZ-66.

Zhodnocení a možnosti
Protitankový raketový systém Chrizantema rozhodně představuje vynikající zbraň na nejvyšší úrovni. Vysoká letová rychlost, dva nezávislé naváděcí systémy a pozoruhodně účinná bojová hlavice jsou jeho hlavními kvalitami. Také využití výkonného podvozku BMP-3 lze zhodnotit velmi pozitivně. Základním problémem systému je ovšem jeho vysoká cena, kvůli které zatím pořád čeká na objednávku. Byl avizován vstup do výzbroje ruské armády v roce 2004 či 2005, k čemuž ale nedošlo; stále existuje jen několik prototypů 9P157-2. Zdá se, že ruská armáda dá přednost typu 9P162 Kornet-S, což je stíhač tanků na šasi BMP-3 vybavený systémem 9M133 Kornet s poloautomatickým laserovým naváděním od zbrojovky KBP. Ale v poslední době se stále častěji objevují spekulace, že si raketa Chrizantema brzy najde cestu do ruského letectva. Jak už bylo uvedeno, od začátku se plánovala i verze pro vrtulníky, a mluví se o tom, že právě komplet Chrizantema by se mohl stát nejúčinnější výzbrojí bitevních helikoptér Kamov Ka-52 Alligator, jejichž sériová výroba se právě rozbíhá.
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TTD řízené rakety 9M123-2
Celková délka
2057 mm
Průměr těla
150 mm
Rozpětí ploch
310 mm
Hmotnost rakety
46 kg
Hmotnost hlavice
8 kg
Hmotnost trubice
8 kg
Letová rychlost
400 m/s
Min. dostřel
400 m
Max. dostřel
6000 m
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