Protilodní balistická raketa:
Vážná hrozba, nebo válečná lest?

Náčelník čínského generálního štábu v červenci 2011 oznámil, že Čína opravdu má protilodní balistickou střelu. Je to první oficiální potvrzení informace, o které se spekulovalo již řadu let, kterou dokládala řada zdrojů v Číně i USA a která vyvolala hodně bouřlivé reakce. Stále však není jasné, zda nová zbraň může skutečně vážně ohrožovat americké lodě v Pacifiku, nebo zda je to spíše dobře promyšlený psychologický prostředek.

V roce 1996 celý svět s napětím sledoval dění v Tchajwanském průlivu. Čína se tehdy snažila ovlivnit výsledek prezidentských voleb na ostrově řadou provokačních akcí. USA pak vyslaly do průlivu dvě letadlové lodě s doprovodem, což jasně demonstrovalo vojenskou převahu nad Čínou. Tehdejší americký vojenský atašé v ČLR však vypověděl, že jistý důstojník z čínského generálního štábu se mu s tajemným úsměvem zmínil, že takové „ukázky síly“ už zanedlouho nebudou možné, protože Čína bude schopná letadlové nosiče zasáhnout balistickými střelami. To byl pravděpodobně první případ, kdy se člověk ze Západu dozvěděl o nové zbrani, pomocí které chce ČLR změnit vojenskou situaci v Pacifiku, resp. omezit obrovskou převahu, které se Američané těší díky svým letadlovým lodím.

Poplach i skepticismus
Americké ministerstvo obrany každý rok zveřejňuje zprávu s hodnocením vojenských kapacit Čínské lidové republiky. V roce 2005 se v ní objevila věta, že ČLR zkoumá možnost nasazení balistických střel proti námořním cílům, a v každém následujícím roce informací na toto téma přibylo. Novinku o protilodní balistické raketě (Anti-Ship Ballistic Missile, ASBM) převzala i některá odborná média, v té době však ještě nezískala větší pozornost. Teprve na začátku roku 2008 se o této záležitosti začalo hodně hovořit, oficiálně se k ní vyjádřili i činitelé amerických zpravodajských služeb a admirálové US Navy a přitáhla také zájem běžných médií, která brzy publikovala články o čínském „zabijákovi letadlových lodí“. Od té doby už zájem neklesnul a „téma ASBM“ se dost často objevuje v nejrůznějších sdělovacích prostředcích. Zprávy z roku 2008 hovořily tom, že ČLR tuto zbraň vyvíjí a přibližuje se k možnosti nasazení. V roce 2009 se objevily informace, že protilodní verze rakety středního dosahu DF-21 již mohla dosáhnout počáteční operační způsobilosti. V červenci 2010 proběhlo velké cvičení čínského loďstva, při kterém údajně došlo k testu nové střely, a během léta a podzimu následovalo mnoho vyjádření amerických vojenských i civilních expertů, podle nichž už protilodní balistická střela skutečně dosáhla počáteční fáze bojeschopnosti. Některá média publikovala poplašné texty o „zázračné zbrani“ a „konci americké námořní nadvlády“, přišla však také vlna skepticismu ve smyslu, že je to z technického hlediska extrémně náročný, ne-li prakticky nerealizovatelný úkol. Prý je to ve skutečnosti jen „papírový tygr“, tedy psychologická návnada, kterou Američané „spolkli“ a proti které vyvíjejí drahá, ale zbytečná protiopatření.

Nová verze rakety DF-21
Už první zprávy o čínské protilodní balistické střele byly poměrně konkrétní v tom smyslu, že se má jednat o speciální verzi střely DF-21 (Dong Feng 21) s manévrující hlavicí a koncovým naváděním, které zaručí zásah pohyblivého cíle, tedy zřejmě americké letadlové lodě. O střele DF-21 je dnes známo celkem dost. Jde o dvoustupňovou raketu na tuhé palivo, jejíž vývoj byl zahájen koncem 60. let na bázi ponorkové rakety JL-1 (Ju Lang 1) a byl zakončen snad v roce 1985, avšak první sériové zbraně byly rozmístěny zřejmě až v roce 1991. První podoba DF-21 (v americkém kódu označená CSS-5 Mod 1) měla max. dolet okolo 1700 km a nesla jadernou hlavici o ekvivalentu 500 kilotun. Zdokonalená verze DF-21A (CSS-5 Mod 2) obdržela menší hlavici o síle asi 90 kilotun, podstatně však vzrostl dosah (možná až na 2700 km) a zlepšila se rovněž přesnost dopadu (kruhová odchylka 300-400 m klesla na cca 100-300 m), a to zejména díky použití navigace GPS. Do služby vstoupila v roce 1996. Současnou výrobní podobu tvoří DF-21C (CSS-5 Mod 3), zavedená do výzbroje roku 2006. Na rozdíl od starších variant už má samohybné, nikoli tažené odpalovací zařízení, což samozřejmě zvyšuje pohyblivost v terénu a snižuje zranitelnost. Varianta DF-21C je podle některých zdrojů vybavena manévrující hlavicí (MARV, Maneuverable Re-entry Vehicle), opatřeními k překonání protiraketové obrany a má koncové radarové navádění, jež zajišťuje přesnosti zásahu do 50 m. Vedle toho může dopravit různé nukleární i konvenční hlavice; maximální dostřel s těmi nejlehčími by se mohl dostat až ke 3000 km (byť nejčastěji se uvádí rozpětí od 1700 do 2100 km). Pro úplnost lze dodat, že na bázi DF-21 byly vyvinuty nosné vesmírné rakety řady KT a také raketa SC-19, která 11. ledna 2007 demonstrovala schopnost Číny zničit družici.

Způsob navádění na cíl
Protilodní varianta rakety DF-21 se zpravidla označuje jako DF-21D (CSS-5 Mod 4). Hned na počátku je však potřeba zdůraznit, že vlastní raketa je pouze jedním prvkem složitého systému a že přinejmenším stejně významnou roli hrají senzorová zařízení, která jsou schopná zachytit americkou letadlovou loď a zajistit navedení střely na ni. Tato zařízení lze v podstatě rozčlenit na pozemní, letecká a vesmírná. První skupina zahrnuje hlavně velké radiolokátory, které mají schopnost sledovat cíle za horizontem; je známo, že ČLR má vybudovaných několik takových zahorizontálních radarů, z nichž největší mají dosah až 3000 km. Pokud jde o letecká zařízení, Čína patrně spoléhá především na velké bezpilotní letouny (jako je typ Xianglong, který by se svými výkony mohl blížit americkému stroji RQ-4 Global Hawk), jež ponesou velké radary se syntetickou aperturou a také systémy elektronické rozvědky. Konečně mezi kosmická zařízení spadají různé typy družic; Čína už provozuje satelity řady Ziyuan a Yaogan, opatřené různými typy kamer a infračervených senzorů (a možná také radiolokátory pro sledování moře), kromě toho buduje vlastní regionální družicový navigační systém Beidou. (Nabízí se zde srovnání se Sovětským svazem, jenž vytvořil satelitní komplex Legenda určený pro navádění protilodních křižujících raket na americká hladinová plavidla.) Nasazení protilodní balistické střely by tedy patrně probíhalo následovně: Uvedené senzory by zachytily americkou letadlovou loď a údaje z nich by posloužily coby počáteční koordináty k vypuštění střely. Ve střední fázi letu by byla střela průběžně zásobována aktualizovanými informacemi o poloze cíle, což by mohlo zaručit navedení do blízkosti letadlové lodě s přesností na jednotky kilometrů. V závěrečné fázi by se spustilo koncové navádění se senzory umístěnými přímo v návratovém tělese, aby byl zaručen přímý zásah. Primárním senzorem bude patrně malý radar, pomocnou roli může sehrát pasivní radiolokační čidlo (a)nebo televizní a infračervené kamery.

Otázka přímého zásahu
Právě to ale představuje největší technický problém. Manévrující hlavice pro balistické rakety přišly na scénu v 80. letech, kdy USA zavedly do služby obávanou zbraň MGM-31C Pershing II (ze které dle některých názorů vyšla také čínská konstrukce tělesa MARV), a nyní existuje i řada balistických střel s koncovým naváděním a přesností v jednotkách metrů (např. pro ruský Iskander-M se uvádí 5-7 m). Jedná se ovšem vesměs o rakety s mnohem kratším doletem, což zákonitě znamená i podstatně menší rychlost v koncové fázi; navíc jsou určeny výhradně proti nepohyblivým cílům. Naopak v případě DF-21D se jedná o navedení tělesa, které se pohybuje rychlostí Mach 10 až 15 (12 000 až 18 000 km/h), na letadlovou loď, jež může plout rychlostí přes 30 uzlů (přes 50 km/h), to vše s přesností na cca 10 m. Prakticky to vyžaduje, aby počítač v reálném čase prováděl zpracování obrazu ze senzorů a podle toho nastavoval kormidla nebo trysky tak, aby hlavice zasáhla palubu lodě. Je to ale při takových rychlostech možné? Experti se však právě na tomto nemohou shodnout. Podle některých je to technicky zajisté mimořádně náročný, přesto však snad splnitelný úkol, zatímco jiní kategoricky prohlašují, že při současné úrovni technologií je to prostě vyloučeno. Nutnost přímého zásahu by ovšem platila jen tehdy, kdyby střela nesla průbojnou hlavici uzpůsobenou k tomu, aby prorazila palubu a explodovala uvnitř (šlo by tedy o obdobu penetračních hlavic proti podzemním cílům, tzv. bunker-busters). Nabízí se proto alternativní řešení v podobě jiného druhu hlavice, který by nevyžadoval přímý zásah, takže by postačila přesnost v desítkách, možná jen stovkách metrů. Mohly by to být mj. palivo-vzdušné nálože, hlavice se submunicí či elektromagnetické pulsní (EMP) hlavice, které by mohly vyřadit elektroniku lodě i palubních letadel.

Názory z čínských zdrojů
Na místě je také otázka, jak se o protilodní balistické střele vyjadřují sami Číňané. Když se na Západě objevily první zprávy o této záležitosti, začali analytici pátrat v čínských pramenech a ke svému překvapení zjistili, že v materiálech čínských ozbrojených sil byly detailní studie na toto téma publikovány již koncem 90. let. Ony studie však patřily převážně do oboru vojenské teorie a strategie, resp. zkoumaly nasazení a možný přínos protilodní balistické rakety; poté se však objevovalo více článků technického charakteru, jež se zabývaly i konstrukčními řešeními takové zbraně. Od roku 2006 počet textů na toto téma dosti vzrostl, zdaleka ne všechny ovšem vyznívají souhlasně. Vedle kritiky technické proveditelnosti a efektivity se ozývá také tvrzení, že i kdyby třeba ASBM opravdu fungovala a dokázala letadlovou loď USA zničit, nakonec by asi stejně Číně příliš nepomohla, neboť by Američany jenom přiměla k daleko tvrdší odvetě, a to možná i nukleární. Problém je totiž navíc v tom, že při vypuštění rakety pochopitelně nikdo nerozpozná, jakou hlavici má, takže Američané by si mohli myslet, že střela je jaderná, na což by zřejmě adekvátně zareagovali. Nepochybným faktem ovšem je, že příručka pro příslušníky Druhého dělostřeleckého sboru (což je složka čínských ozbrojených sil, pod niž náleží většina balistických raket) obsahuje kapitolu o protilodních balistických střelách, a to i s popisem pěti různých scénářů nasazení. Je to „obtěžování“ americké operační skupiny občasnými pokusy o zasažení, „varování“ čili vypuštění salvy střel tak, aby dopadly někam před americká plavidla, „odhánění“ amerických lodí od zranitelných plavidel ČLR, „koncentrovaný útok“ na operační skupinu (který by kromě ASBM zahrnoval také nasazení klasických protilodních střel, letecké a ponorkové útoky apod.) a konečně „informační útok" (při kterém by byly použity především EMP hlavice s cílem zničit systémy velení a řízení).

Další úvahy a možnosti
Kromě protilodní verze rakety DF-21 se občas mluví o možnosti, že Čína disponuje obdobnou modifikací rakety krátkého dosahu DF-15. Její provedení DF-15B už nese manévrující hlavici (hodně podobnou střele Pershing II), a pokud by ČLR skutečně technicky zvládla navádění na pohyblivý cíl u typu DF-21, pak by nic nebránilo aplikaci této technologie i na jiné zbraně. Co se týče odpalovacích platforem, někdy se debatuje i o možnosti startu z ponorek (koneckonců, raketa DF-21 byla vyvinuta z ponorkové zbraně JL-1) a existuje dost nepřímých důkazů, že se Čína pokouší o instalaci balistických raket na letadla. Mohla by využít nejen bombardéry řady H-6, ale docela dobře i velké dopravní letouny, z nichž by se raketa prostě „vyhodila“, poté by ji padáky stabilizovaly ve svislé poloze a zažehl by se motor (takové pokusy úspěšně provedly USA i Rusko). Objevila se také zpráva, že střely DF-21D by měly být nainstalovány do šachet na letadlové lodi Shi Lang (tedy zrekonstruovaném sovětském plavidle Varjag), což je ale čirá spekulace bez jakéhokoli důkazu (navíc je to technicky dosti obtížně představitelné). Poměrně vážné obavy ovšem vzbudila možnost, že by Čína mohla technologii protilodních balistických střel exportovat do zemí, jako je Írán nebo Venezuela. V únoru 2011 předvedl Írán balistickou raketu nazvanou Khalij Fars (Perský záliv), kterou popsal jako protilodní zbraň, a uvolnil také videozáznam zásahu plovoucího cíle; raketa má údajně dolet 300 km. Čína se k íránské zbrani nijak nevyjádřila, pochopitelně však nelze vyloučit, že (podobně jako u řady dalších íránských zbraní) dodala Teheránu technické know-how.

Psychologická kalkulace
Deník China Daily publikoval 15. července 2011 rozhovor, který poskytnul náčelník čínského generálního štábu generál Chen Bingde. Uvedl, že Čína opravdu má program balistické rakety proti lodím, jež by měla nabízet dostřel 2700 km. Zdůraznil, že zbraň je ještě ve vývoji a že se jedná o technologicky vysoce náročný úkol. Při hodnocení tohoto prohlášení je však nutné mít na paměti několik věcí. Západ a Čína mají odlišné názvosloví pro různá stádia vývoje, protože Čína pokládá za „vývoj“ i stádium počáteční operační způsobilosti (tedy stav, kdy je zbraňový systém bojeschopný a zařazený do služby, ačkoliv ještě nemá všechny zamýšlené schopnosti), což naznačuje, že raketa nazývaná DF-21D už může být ve výzbroji. Množství dat z materiálů čínských ozbrojených sil dokládá, že protilodní balistická střela jako taková skutečně existuje, to už lze nyní říci takřka bez pochybností. Zcela jinou otázkou je ale praktická účinnost tohoto zbraňového systému; především přímý zásah průbojnou hlavicí vyhlíží málo pravděpodobně a více se zřejmě spoléhá na jiné hlavice. Rozhodně ale platí, že bez ohledu na reálnou efektivitu je v kalkulacích čínských ozbrojených sil silně přítomen i psychologický faktor a že protilodní balistická raketa má zapůsobit už svou existencí coby nástroj odstrašení, který by v případném konfliktu mezi USA a Čínou významně ovlivnil americké vojenské plánování. Kdyby se USA této zbraně obávaly natolik, že by nevyslaly své letadlové lodě do pásma jejího doletu, pak by raketa vlastně splnila svůj účel. Při hodnocení všech zpráv o čínské protilodní balistické střele je proto nutné si uvědomovat, že neodmyslitelnou součástí čínského strategického umění je už od starověku i válečná lest a klamání protivníka.
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R-27K: Sovětský předchůdce
Pro úplnost je nutno uvést, že protilodní balistická raketa vlastně není úplnou novinkou, neboť Sovětský svaz svého času vyvinul značné úsilí o výrobu podobné zbraně. Střela R-27K neboli 4K18 (v kódu NATO SS-NX-13) byla protilodní verzí ponorkové střely R-27 Zyb alias 4K10. Měla dolet 1100 km, v počáteční fázi se naváděla pomocí dat z námořních hlídkových letounů a v koncové fázi letu se zapojilo radiolokační samonavedení. Střela však měla přesnost jen asi 2500-3000 m, a tak byla nutná nukleární hlavice. Zkoušky prováděné v letech 1969-1973 byly víceméně úspěšné a střelami byla vyzbrojena jediná ponorka Projektu 605, další plavidla však už nenásledovala a raketa nikdy nevstoupila do běžné služby. Zmíněná ponorka nesoucí střely R-27K ale zůstala ve zkušební službě až do roku 1982.

TTD čínských balistických raket DF-21C a DF-15B

DF-21C
DF-15B
Celková délka
10,7 m
9,1 m
Průměr těla
1,4 m
1,0 m
Startovní hmotnost
14 700 kg
6200 kg
Hmotnost hlavice
600 kg
500 kg
Max. dostřel *
1700-3000 km
600-900 km
Kruchová odchylka
20-50 m
30-60 m
* podle různých zdrojů
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