Protilodní zbraně:
Od německých bomb k čínským raketám

Děla, miny či torpéda, to byly klasické zbraně k potápění hladinových lodí a posléze také ponorek. Druhá světová válka ovšem přivedla na scénu zcela nové konstrukce zbraní, ze kterých se pak vyvinuly moderní protilodní střely.

Přesný zásah válečné lodě bývá daleko obtížnější, než se může zdát. Zblízka gigantický kolos, jenž ohromuje svými rozměry, totiž na vzdálenost několika kilometrů působí pouze jako malá silueta, při pohledu ze vzduchu jen jako úzká „čárka“ na hladině. Proto se konstruktéři snažili, aby vznikly zbraně schopné plavidla přesně zasáhnout. Coby první uspěli Němci, kteří poslali ke dnu italskou loď za pomoci naváděné pumy. Potom už zbýval jen jediný krok, a sice přidat vlastní pohon, aby vznikla dosud užívaná kategorie zbraní, tedy protilodní řízené rakety. Staly se v námořním boji mimořádně důležitým faktorem, protože raketami vyzbrojený člun dokáže ohrozit i mnohem větší loď. Většina raket směřuje k cíli těsně u hladiny, aby napadené lodi co nejvíce zkomplikovaly nasazení protiopatření, avšak některé naopak stoupají do výšky a útočí střemhlav. Mezi poslední inovace patří protilodní balistické střely, jež zavedla do služby Čína, byť se stále diskutuje o tom, zda jde o reálně funkční zbraň, nebo spíš o psychologický nástroj k odstrašení a odehnání amerických letadlových lodí.
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1943: Německá řízená puma
Oficiálně se nazývala SD 1400 X, byť téměř všichni ji znají pod jménem „Fritz-X“. Německo zavedlo tuto rádiem ovládanou protipancéřovou bombu do služby v roce 1943 a použilo ji pro potopení italské lodě Roma (9. září 1943). Posléze puma zasáhla i jiné lodě a záhy se přidala i podobná zbraň Hs 293 s raketovým urychlovačem.

1953: Bezpilotní verze MiGu
Mezi první protilodní střely v dnešním smyslu patřila sovětská KS-1 Kometa, jež vstoupila do služby v roce 1953. Aerodynamicky to byl v podstatě bezpilotní derivát letounu MiG-15 a pro nesení sloužily těžké bombardéry Tupolev. Vznikla i ze země startující verze S-2 Sopka, která byla rozmístěna např. na Kubě v době raketové krize.

1967: První raketový úspěch
První lodí, kterou zničila protilodní řízená střela, se stal izraelský torpédoborec Eilat, který šel ke dnu 21. října 1967, když jej zasáhly sovětské střely P-15 Termit z egyptského člunu. Střela, jež vstoupila do služby roku 1960, se stala základem značně rozsáhlé „rodiny“ zbraní, ze které následně čerpaly také konstrukce v Číně nebo KLDR.

1977: Nastupuje „Harpuna“
Ve vývoji protilodních raket dlouho vedl SSSR, jenž potřeboval zbraně proti silným loďstvům NATO, ale od 70. let je užívaly i západní země. V roce 1977 to učinilo i US Navy, jež koupilo proslulý typ RGM-84 Harpoon. Vznikla též letecká varianta AGM-84 a ponorková UGM-84 a „Harpuna“ byla exportována do zhruba třiceti zemí.

1982: Smrt má jméno Exocet
Francouzská raketa Exocet („Létající ryba“) byla přijata do služby roku 1972, ale vrchol slávy zažila v roce 1982 za války o Falklandy. Argentinci potopili dvě britské lodě, poškodili další a způsobili v Royal Navy opravdovou paniku. Exocet byl intenzivně nasazen i za irácko-íránské války a celkem si jej pořídilo přinejmenším 37 států.

1984: Rychlost přes Mach 3
Západní státy užívaly pouze podzvukové střely, SSSR však zavedl i nadzvukové zbraně. Mezi vrcholy jeho snažení patří gigantická střela 3M80 Moskit, která vstoupila do služby roku 1984 a může dosahovat rychlosti přes Mach 3. U loďstev NATO oprávněně vzbudila značné obavy, které podnítily vývoj nových obranných protiopatření.

1994: Víceúčelová „rodina“
Ruské námořnictvo v roce 1994 formálně zavedlo do služby střelu Kalibr, která potom získala proslulost v exportní podobě jménem Club. Jde o modulární „rodinu“ zbraní proti hladinovým a pozemním cílům, což ukázalo nasazení v Sýrii. Střela 3M54 je sama o sobě podzvuková, ale nese koncový stupeň, který dosahuje rychlosti Mach 3.

2015: Zlomová čínská novinka
Na přehlídce konané 3. září 2015 v Pekingu se oficiálně představila balistická raketa DF-21D, o jejíž existenci se spekulovalo už několik let. Dopravuje manévrující hlavici, která má sloužit k zásahu hladinových plavidel. Soudí se, že v hypotetické válce s USA by Čína takové zbraně nasadila proti operačním skupinám letadlových lodí.
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