Phalanx C-RAM:
Suchozemská verze námořního obránce

Ochrana pozemních sil proti dělostřeleckým granátům, raketám a minám představuje důležitý a technicky skutečně náročný úkol. Není divu, že se sahá ke konstrukcím, které se již osvědčily v podobné roli v jiném prostředí. Jako příklad lze jmenovat námořní obranný systém Phalanx, který se dočkal přestavby na pozemní komplex Centurion.

Námořní obranný systém Mk 15 Phalanx, který dnes nabízí zbrojovka Raytheon, se určitě řadí mezi nejznámější a nejúspěšnější typy své kategorie. Jeho kvality prokazuje i skutečnost, že si našel uplatnění také na zemi, a to v podobě kompletu C-RAM (Counter Rockets, Artillery and Mortar), tedy prostředku pro obranu proti dělostřeleckým útokům. Tato zbraň, označovaná též jako Centurion, se velice osvědčila v Iráku a Afghánistánu a zřejmě bude sbírat další úspěchy, ke kterým mohou přispět její plánované modernizace.

Instalace na sedlovém návěsu
Požadavek na námořní systém krátkého dosahu CIWS (Close-In Weapon System) se zrodil na konci 60. let v reakci na hrozbu protilodních střel. Komplex Phalanx, jenž využíval osvědčený letecký kanon M61A1 Vulcan ráže 20 mm, zahájil zkoušky v roce 1977 a do řadové služby se dostal o tři roky později. Našel si cestu do námořnictev zhruba dvaceti států a prodělal několik omlazení, z nichž nejpodstatnější přišlo na přelomu století s variantou Phalanx Block 1B. U ní bylo základní navádění s radarem v pásmu Ku doplněno též senzorovým blokem, jenž spojuje optický a infračervený kanál. Phalanx získal také schopnost chránit plavidla před hladinovými hrozbami, zejména rychlými čluny. Americké angažmá v Afghánistánu a Iráku ale znamenalo příchod úplně jiných hrozeb, mezi něž se řadí útoky lehkého dělostřelectva, raket a minometů. V květnu 2004 tedy americká armáda vydala urgentní požadavek na ochranný systém C-RAM a odpovědí se stal právě Phalanx, resp. rychle vytvořená aplikace LPWS (Land-based Phalanx Weapon System), formálně značená Mk 15 Mod 29 a posléze nazývaná i Centurion. V zásadě jde o tažený sedlový návěs, na němž je instalován kompletní námořní systém Mk 15 Block 1B a navíc elektrický generátor, chlazení, kabina operátora a schránky s nářadím. Mezi odlišnosti patří mj. použití jiného střeliva, jelikož standardní průrazné střelivo Mk 149 by mohlo působit při použití nad zemí vedlejší škody, a tak se upřednostňuje tříštivo-trhavá munice M940, která díky svojí autodestrukci omezuje vedlejší škody na minimum. LPWS v případě potřeby střílí i na pozemní cíle, např. auta sebevražedných atentátníků.

V akci v Iráku i Afghánistánu
Na bojišti je „pozemní Phalanx“ zapojený do řídicího systému protivzdušné obrany FAAD C2 (Forward Area Air Defense Command and Control) a získává data o hrozbách z radiolokátorů AN/TPQ-36 Firefinder či AN/TPQ-48 LCMR (Lightweight Counter-Mortar Radar). První kus systému zahájil zkoušky již v listopadu 2004 a v následujícím roce už putoval do Iráku, kde se účastnil obrany tzv. Zelené zóny v Bagdádu. Následovala produkce dalších exemplářů a jejich transfer do Iráku a potom také do Afghánistánu, takže v roce 2008 bylo v provozu přes dvacet systémů LPWS, které dokázaly zneškodnit 70 až 80 % dělostřeleckých útoků proti americkým vojákům a základnám. V současnosti US Army vlastní minimálně 45 systémů, z nichž většina nyní operuje v Afghánistánu. Pět kusů (společně s jedním systémem FAAD C2) si na půl roku pronajala Velká Británie kvůli ochraně svých jednotek v irácké Basře, aby pak na místo těchto zapůjčených kusů nastoupily „domácí“ komplety Phalanx, tedy zbraně britského námořnictva, které firma Raytheon konvertovala na variantu LPWS. Po britském odchodu z Iráku však byly přestavěny zpět do námořní podoby. V současnosti nabízí firma Raytheon také systém Mobile Centurion, který je instalovaný na osmikolovém nákladním automobilu Oshkosh HEMTT A3, jehož hybridní (dieselelektrická) pohonná soustava se stará o dodávku elektřiny. A stejně jako námořní Phalanx (verze Mk 15 Mod 41) může být i LPWS záhy doplněn také malým laserem, který by měl sloužit zejména k destrukci bezpilotních letadel. Díky tomuto nárůstu schopností se dá očekávat, že LPWS získá i další exportní objednávky.
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