Čínské pozemní lasery:
Paprskové zbraně míří na světový trh

Čínská lidová republika se vypracovala na respektovanou globální velmoc, jak prokazuje také její sílící pozice na světovém trhu se zbraněmi, kde čínské firmy zdatně konkurují i zavedeným producentům. Netýká se to jen tradičních kategorií techniky, ale také mnoha nových koncepcí, mezi které patří i mobilní laserové zbraňové systémy.

Laserové zbraně postupně přestávají být bizarní a exotickou záležitostí, protože navzdory řadě problémů se přesouvají z fáze experimentů do stádia operační použitelnosti. Ve skutečnosti již mnoho vojenských i policejních sil běžně užívá nesmrtící laserové prostředky, které slouží mj. pro dočasné oslepování osob, vyřazování optických senzorů a bezpečnou likvidaci výbušných nástrah. Přibývá ale také systémů s výrazně vyššími výkony, od kterých si výrobci a zákazníci slibují např. efektivní boj proti malým bezpilotním letadlům a výhledově též roli C-RAM, tzn. zneškodňování dělostřeleckých granátů, raket a min.

Dočasně oslepující pušky
Mezi státy, které na laserové zbraně sázejí, pochopitelně nemůže chybět ani Čína, jejíž zbrojní průmysl již představil mnoho typů takových prostředků. Vývoj laserových zbraní začal v Číně koncem 80. let a v první dekádě po studené válce se začaly objevovat první výsledky. Nejprve šlo především o nesmrtící „laserové pušky“, které dokážou na vzdálenost řádově stovek metrů dočasně oslepit člověka nebo vyřadit optické či infračervené senzory. Jejich výkon se obvykle pohybuje v desítkách či stovkách miliwattů, nanejvýš v jednotkách wattů. Výkony limitují jak technické, resp. fyzikální problémy (protože prostě neexistují adekvátně silné přenosné zdroje elektrické energie), tak právní restrikce, protože zbraně působící trvalé oslepení jsou zakázány Smlouvou o některých konvenčních zbraních (1995), a sice jejím Protokolem IV. Nejznámější typ čínského laseru této kategorie reprezentuje puška ZM-87 a coby příklady dalších lze uvést lasery WJG-2002, BBQ-905 či PY132A. Některé z nich se nalézají ve výbavě čínské policie a jiný typ (na světovém trhu nabízený jako CS/OW1) zařadila do arzenálu čínská armáda. Další takový prostředek nazývaný JD-3 tvoří prvek systému aktivní ochrany na tanku ZTZ-99. Mezi nesmrtící lasery se řadí též zařízení, které na výstavě Airshow China 2018 ve Zhuhai vystavila firma CSGC (China South Industries Group Corporation). Jedná se o prostředek pro bezpečné likvidování výbušných nástrah či nevybuchlé munice, který je namontován na střeše terénního obrněného automobilu CS/VP3, přezdívaného „Bigfoot“.

Jak vznikl Silent Hunter
O pokroku Číny v oblasti laserových zbraní svým způsobem vypovídají též incidenty, které se odehrály roku 2018 nad Džibutskem. Tato malá africká země díky své strategické pozici hostí vojenské základny několika zemí včetně USA a Číny. Američtí letci v oné době ohlásili, že se poblíž čínské základny stali terči oslepujících laserových paprsků, ovšem ČLR to samozřejmě popřela. Není zcela jasné, co se přesně odehrálo, avšak jako pravděpodobné vysvětlení se jeví, že se na čínské základně nalézají laserové komplety, jež mají vyřazovat drony (a)nebo optické přístroje, čímž základnu chrání před vzdušným průzkumem, popř. i útokem. Čína již vyvinula několik typů takových zařízení. Např. Čínská akademie technické fyziky (CAEP) v roce 2014 otestovala laser Low Altitude Guard I s výkonem 10 kW, jenž během zkoušek údajně sestřelil asi třicet malých dronů. Účinný dostřel činil 2 km, ale již v následujícím roce vznikla varianta Low Altitude Guard II, jejíž výkon vzrostl na 30 kW a dosah na 4 km. Celý systém se nachází na nákladním vozu, což platí i pro finální podobu, jež dostala jméno Silent Hunter a předvedla se na veletrhu IDEX 2017. Firma Poly Technologies, jež komplex nabízí, ovšem uvádí, že byl již roku 2016 použit ke střežení summitu G-20 ve městě Chang-čou. Výkon paprsku je možno nastavit na 5, 10, 20 a 30 kW, max. dosah činí 4 km a systém řízení palby umožňuje efektivně zasahovat cíle ve výšce do 200 m a o rychlosti do 60 m/s.

Komplex CASIC LW-30
Do stejné kategorie patří další mobilní laserový komplet na podvozku nákladního automobilu, který se představil na výstavě Airshow China 2018 na stánku firmy CASIC (China Aerospace Science & Industry Corporation). Nese název LW-30, kde ono číslo sděluje maximální výkon paprsku, tedy 30 kW. Kromě sestřelování dronů by měl výhledově zvládnout také likvidování dělostřeleckých granátů, raket a min. Podobně jako v případě kompletu Silent Hunter se uvádí max. účinný dosah 4 km, LW-30 však může sloužit i k vyřazování optických a infračervených senzorů, což samozřejmě zvládne na podstatně delší vzdálenost, a to až 25 km. Vedle vozidla, jehož nástavba ukrývá elektrický generátor, kdežto na horní části se nalézá směrovač paprsku, náleží do systému také velitelské vozidlo. U systémů Silent Hunter i LW-30 se zdůrazňuje mj. krátký reakční čas, malé vedlejší škody a nízké náklady na výstřel (údajně pouze jeden dolar). Paprsek o výkonu 30 kW může na dálku 1000 m propálit plát oceli o síle 5 mm, ale vyvíjejí se už i zbraně o výkonu v řádu stovek kW. Naopak příkladem slabšího laseru je komplex, jenž se na výstavě Airshow China 2018 nacházel na stánku značky Huang Hu Science & Technology. Jeho výkon nebyl uveden, ale o jeho nižší hodnotě hovoří fakt, že jako platforma slouží pouze terénní vůz DongFeng Mengshi (tedy čínský klon HMMWV). Zajímavě ale působí informace, že vedle sestřelování malých bezpilotních letadel nebo vyřazování optických senzorů má tento prostředek sloužit rovněž pro odhánění ptáků od letišť.

Projekty u dalších složek
Ze způsobu prezentace systémů Silent Hunter a LW-30 vyplývá, že se již jedná o plně funkční systémy pro operační nasazení, případně pro export. Je tedy vysoce pravděpodobné, že nějaká verze některého z nich (či možná obou?) figuruje také ve výzbroji protivzdušné obrany čínské armády, což koreluje se zprávami o incidentech v Džibutsku, přestože přesné informace o tom (asi nikoli překvapivě) chybějí. Vlastní programy laserových zbraní však mají též další složky čínských ozbrojených sil. Pro námořnictvo se vyvíjí laser, jenž by mohl výhledově zabezpečit blízkou obranu lodí, např. raketových torpédoborců Typ 055A (více v minulém ATM), kdežto letectvo hodlá zavést do služby podvěsný laserový zbraňový kontejner. V lednu 2020 byl totiž zveřejněn oficiální dokument o plánované akvizici takového zařízení a podle názoru čínských odborníků nemá jít o systém pro laserové navádění (jelikož ten by dostal jiné označení), nýbrž skutečně o destrukční zbraň pro letecký boj. Čína však pracuje na ještě výkonnějších laserech, což potvrzují např. satelitní fotografie základny v provincii Sin-ťiang, kde se zjevně nacházejí rozměrné laserové a mikrovlnné zářiče, s největší pravděpodobností konstruované jako zbraně proti družicím. Koneckonců nejednou došlo k případům, kdy byly americké špionážní družice nad Čínou ozářeny laserovými či mikrovlnnými paprsky. Ty sice nikdy neměly ničivý účinek, ovšem jasně napověděly, jakým směrem se ČLR ubírá.
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