CM-400AKG:
Další zabiják letadlových lodí?

V listopadu loňského roku byly zveřejněny detailní informace o zbrani, jejíž samotná existence sice byla známa, avšak o jejích parametrech se pouze spekulovalo. Jde o pozoruhodnou střelu čínské výroby, která je údajně již zavedena v ozbrojených silách Pákistánu, jenž od ní očekává schopnost vzdorovat převaze indického loďstva.

Jistě nelze pochybovat, že se Čínská lidová republika v posledních dvou dekádách zařadila do elitní skupiny vojenských mocností, které jsou schopné samostatně produkovat téměř všechny kategorie vojenské techniky. Mezi ty nejvíce diskutované se řadí řízené rakety, jelikož Čína se může chlubit kvalitativně i kvantitativně rozsáhlým (a stále rostoucím) arzenálem balistických raket i křídlatých střel s plochou dráhou letu proti pozemním i námořním cílům. V uplynulých měsících se z typů této kategorie dočkala velké pozornosti nová raketa CM-400AKG, která by mohla představovat vážné ohrožení pro letadlové lodě.

Postupné vypouštění zpráv
Vůbec první informace o existenci nové střely se objevila v listopadu 2011 na Dubai Airshow, a to v expozici Pákistánu, kde byl vystavený čínsko-pákistánský bojový letoun JF-17 Thunder s pestrým arzenálem zbraní. Po krátkou dobu tam byla umístěna i informační tabule s nápisem CM-400AKG, ale záhy byla odstraněna; zdroje z pákistánského letectva neoficiálně mluvily o nové protilodní zbrani a převládalo mínění, že půjde o nějaký typ střely s plochou dráhou letu. Na záležitost se pak téměř zapomnělo, ale o rok později na Zhuhai Airshow China 2012 přišlo velké odhalení nové zbraně, která již tentokrát byla u letounu JF-17 opravdu vystavena. Navíc byl k dispozici plakát, který o zbrani poskytoval i první konkrétnější informace, ačkoli většina jejích takticko-technických parametrů zůstávala předmětem spekulací. Bylo třeba počkat ještě jeden rok, a sice na další ročník veletrhu Dubai Airshow, kde firma CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) publikovala podrobné údaje o střele CM-400AKG, která se někdy prezentuje i s bojovým jménem Wrecker (není však jisté, zda je to oficiální název, nebo pouze přezdívka užívaná v pákistánských ozbrojených silách). V každém případě se nejedná o střelu s plochou dráhou letu, jak se dříve odhadovalo, nýbrž o zástupce poměrně málo početné kategorie aero-balistických raket, jež jsou odpalovány z letadel a k cílům směřují po víceméně balistických trajektoriích. Je dosti pravděpodobné, že Čínu k této konstrukci inspirovaly ruské rakety Ch-15 (AS-16 Kickback) a Ch-22 (AS-4 Kitchen).

Rychlý útok z velké výšky
Konstrukční původ střely CM-400AKG je stále do určité míry předmětem debat. Jakmile bylo v roce 2012 zjištěno, že se jedná o aero-balistickou zbraň, takřka okamžitě bylo poukázáno na fakt, že se nová střela nemálo podobá balistické raketě země-země SY-400. Pochopitelně se tu nabízí i podobnost číselného označení, což ale může být zavádějící, protože v případě SY-400 jde zároveň o hodnotu maximálního dosahu v kilometrech i průměr těla zbraně v milimetrech. Faktem však je, že rovněž CM-400AKG má průměr těla 400 mm, a podobnost aerodynamické konfigurace na jistou příbuznost přece jenom ukazuje. Vedle toho se někdy mluví o tom, že se v případě CM-400AKG jedná o částečný derivát nadzvukové protilodní střely YJ-12. To je na první pohled víceméně „normální“ střela s plochou dráhou letu hnaná náporovým motorem, je ale kromě klasického letu těsně nad hladinou schopna také vystoupat do výšky přes 40 000 m, odkud teprve směřuje k cíli, což samozřejmě zvětšuje rychlost a maximální dolet. Přesně takto fungují již zmíněné ruské střely Ch-15 a Ch-22 a právě tak vypadá též standardní letový profil nové rakety CM-400AKG, která možnost „křižování“ nízko nad terénem nebo hladinou vůbec nemá. Existují různé varianty této střely, jež se odlišují provedením hlavních ploch. Střela, jež byla předvedena jako součást arzenálu JF-17, má poměrně krátké plochy, kdežto na plakátu se objevila zbraň s plochami podstatně delšími, zato ovšem o menším rozpětí (právě ta je tvarově téměř shodná s „pozemní“ střelou SY-400). Usuzuje se, že ona první modifikace je protilodní, zatímco druhá slouží proti statickým pozemním cílům.

Několik způsobů navádění
Podle dalších informací od společnosti CASIC je střela zkonstruována pro vypuštění ze stroje, který letí rychlostí zhruba 750 až 800 km/h (tzn. přibližně M = 0,7 až 0,9) ve výšce mezi 8000 a 12 000 m. Po odpálení střela vystoupá do výšky kolem 40 000 m, kde uskuteční obrat dolů a směřuje do prostoru cíle, kam ji navádí kombinace inerciálního navigačního systému (INSS) a terminál družicové navigace (lze předpokládat, že Čína nebude spoléhat na americký komplex GPS NAVSTAR a použije vlastní systém Beidou). Finální fáze letu se odlišuje podle způsobu koncového navedení, které může být podle materiálů z CASIC řešeno třemi různými způsoby. První možností je navedení střely jenom na bázi inerciální a družicové navigace, což znamená přesnost dopadu kolem 50 m; nevysloveným předpokladem je, že v takovém případě by střela nejspíše musela nést hlavici s „plošným“ účinkem, tedy např. kontejnerovou, palivo-vzdušnou či elektromagnetickou pulsní (nebo snad i nukleární). Dále je možno vybavit střelu koncovým televizním a infračerveným naváděním, jež zajišťuje přesnost zásahu cca 5 m. A konečně třetí možností je pasivní radarový snímač pracující v pásmech L, S a X. S ním je možno dosáhnout přesnosti přibližně 5 až 10 m, a to i proti pomalu se pohybujícím cílům. Firma CASIC pracuje též na další variantě střely s jiným, ještě účinnějším způsobem řízení, jímž by zřejmě mohl být aktivní radiolokátor. Nejvyšší dolet CM-400AKG činí cca 240 km, byť nelze vyloučit, že je to pouze „exportní“ číslo (kvůli Režimu kontroly raketových technologií menší než 300 km) a že maximální konstrukční dolet dosahuje snad až 400 km.

Nosič „vrtákové“ hlavice?
Pro útoky s koncovým naváděním střela nese buď tříštivo-trhavou hlavici o hmotnosti 150 kg, nebo průraznou hlavici o váze 200 kg. Ve druhém případě nejspíše půjde o penetrační hlavici, zkonstruovanou k destrukci trupu velkých hladinových plavidel, k čemuž nesporně napomůže i velká dopadová rychlost střely. Ta je popisována jako „hypersonická“ a podle pákistánských zdrojů by měla přesahovat 1300 m/s (tedy M = 4). V této souvislosti lze ještě doplnit, že se již nějakou dobu hovoří o tom, že Čína pro své protilodní balistické střely (více v ATM 10/2011) vytvořila jakousi kvalitativně novou hlavici, které se někdy říká „Driller“ („Vrták“) a která by údajně měla být schopna se „provrtat“ skrze celou nástavbu a trup lodě a prorazit kýl. V tomto případě lze oprávněně předpokládat, že by obdobnou nálož mohla nést i CM-400AKG, jelikož byla (bez ohledu na případně jiné využití) evidentně zkonstruována především jako prostředek ničení velkých hladinových plavidel. Žádný prostor pro pochybnosti zde ostatně nenechali ani pákistánští důstojníci, kteří novou střelu otevřeně charakterizují termínem „carrier killer“ (tzn. „zabiják letadlových lodí“) a používají ono slovo „Wrecker“. Podle jejich sdělení je navíc tato střela již zařazena ve službě coby výzbroj letounů JF-17. Některé zdroje navíc mluví o tom, že ji zavádí i letectvo a námořnictvo samotné Číny, a to na letounech JH-7A, avšak výhledově by ji mohly nosit i výkonnější J-11, J-15 a J-16 (tzn. deriváty série Su-27/30/33). Každopádně lze konstatovat, že do aktuálních závodů ve zbrojení v jižní, jihovýchodní a východní Asii přibyla v podobě rakety CM-400AKG další zajímavá karta.
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Tabulka:
Parametry rakety CM-400AKG
Celková délka
5,165 m
Průměr těla
0,400 m
Celková hmotnost
cca 910 kg
Hmotnost hlavice
150–200 kg
Výška odpálení
8000–12 000 m
Rychlost odpálení
M = 0,7–0,9 
Max. letová rychlost
M = 3,5–4,0
Max. dolet
100–240 km
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