Raketa HJ-10:
Čínský protějšek zbraně Hellfire

Na říjnové přehlídce v Pekingu se objevily i samohybné komplety s řízenými střelami AFT-10, které mohou útočit nejen na tanky, ale také na pomalejší vzdušné cíle. Jedná se vlastně o verzi protitankové rakety HJ-10, která vznikla pro bitevní vrtulníky. O významu a náročnosti tohoto programu vypovídá i fakt, že trval asi dvacet let.

Protitankové řízené rakety dnes reprezentují jednu ze základních položek výzbroje bitevních a víceúčelových helikoptér a bojových vozidel pěchoty. Vyrábí se široké spektrum typů, z nichž některé sázejí na laserové navádění, kdežto jiné mají pasivní infračervené systémy a další jsou založeny na milimetrových radiolokátorech. Přibývá také typů, jež využívají vysoce pokročilé navádění po optickém kabelu. Mezi dodavatele takových sofistikovaných zbraní už se řadí též Čína, která zařadila do služby několik provedení střely HJ-10 (Hong Ji, „Rudý šíp“) pro různé platformy a nabízí rovněž exportní varianty této zbraně.

Dlouhý a složitý vývoj
Řada zdrojů soudí, že typ HJ-10 čerpá z ruských a izraelských technologií, avšak Čína trvá na tom, že jde o výsledek čistě domácího vývoje. Ačkoli nelze zcela vyloučit, že nějaká inspirace ze zahraničí existovala, ve prospěch spíše čínského původu mluví samotný fakt, že vývoj trval velmi dlouho, prakticky dvě dekády. Podobně jako USA a Sovětský svaz totiž také Čína už od konce 70. let usilovala o zavedení nových bojových vrtulníků, jež ponesou protitankové střely coby základní zbraně pro zastavení obrněných jednotek nepřítele. Zrod HJ-10 je tak úzce spjat s projektem domácích helikoptér, který nakonec dosáhl cíle v podobě stroje Z-10. Čína zadala vývoj samotné rakety i senzorového systému budoucího bitevníku téže firmě, a sice Závodu č. 218, který se později stal podnikem ZBGD (Electro-Optical Science & Technology) a patří do struktury průmyslové korporace NORINCO. Do čela vývoje byl jmenován Li Bao-ping, který se v roce 2002 stal také šéfem ZBGD. Program střely a systému senzorů byl opravdu náročný, jelikož bylo třeba vyvinout a aplikovat mnoho technologií, jež Čína tehdy zkrátka neměla, mj. zobrazovací infračervená čidla, miniaturní televizní kamery, milimetrové radiolokátory a nové systémy ovládání letu. Projekt měl být hotový do 20. prosince 2004, což se skutečně podařilo, přestože poslední tři měsíce se údajně muselo pracovat na tři směny a samotný Li Bao-ping se nakonec rozhodl dočasně přespávat ve své kanceláři.

Provedení vzduch-země
Projekt byl proto dokončen v termínu a v roce 2005 se rozběhla sériová produkce nové rakety. HJ-10 bývá zpravidla označována za ekvivalent americké střely AGM-114 Hellfire, čemuž by kromě výkonů měla odpovídat také modularita. Podobně jako Hellfire má též základní podoba HJ-10 čtveřici lichoběžníkových ploch na zádi poměrně silného válcového trupu, ale na rozdíl od americké zbraně nemá čtveřici malých plošek na přídi. Pro vypouštění z helikoptér Z-10 se používají čtyřnásobné závěsníky. Čína deklaruje existenci nejméně čtyř naváděcích hlavic, jež lze na raketách podle aktuálních potřeb vyměňovat, byť není úplně jasné, zda se tak může dít i v polních podmínkách. Mělo by existovat navádění poloaktivní laserové, pasivní infračervené, televizní a konečně aktivní milimetrový radiolokační senzor. Raketa může nést dva různé typy hlavic, a to tandemovou kumulativní a penetrátor formovaný explozí, který se užívá pro útoky shora, což je jeden z režimů fungování HJ-10. Je ale nutno zdůraznit, že tento název je vlastně firemním jménem projektu, zatímco v čínských ozbrojených silách nese raketa formální název AKD-10 (Kongdi Daodan, „střela vzduch-země“). Uvádí se, že vedle dvojice výše zmíněných typů protipancéřových hlavic již existuje (nebo brzy existovat bude) i víceúčelová hlavice, jež dovolí efektivní destrukci jiných druhů cílů, mj. bunkrů a malých plavidel, čímž se HJ-10 opět přibližuje svému známějšímu americkému ekvivalentu.

Na pásovém podvozku
Vedle odpalování z helikoptér se ale od začátku počítalo i s možností vypouštění z pozemních platforem. Společnost NORINCO tudíž prezentovala mj. systém, jenž využívá šasi nákladního vozu a nese osm raket HJ-10 spolu se senzorovým blokem na zvedacím stožáru, přestože není známo, že by tato kombinace vstoupila do výzbroje. V srpnu 2014 se ovšem uskutečnilo velké rusko-čínské vojenské cvičení Peace Mission 2014, jehož se účastnil i dosud neznámý systém, který se 1. října téhož roku i oficiálně představil na impozantní přehlídce v Pekingu. Jako jeho podvozek slouží odvozenina pásového bojového vozidla pěchoty ZBD-04A a systém se běžně označuje jako AFT-10, ovšem to je technicky vzato pouze označení samotné rakety (Fantanke Daodan, „protitanková střela“), která má firemní označení HJ-10B. Základní konstrukce střely zůstává v zásadě shodná, ale sáhlo se k jinému řešení ploch i k jinému navádění. Start ze země by totiž samozřejmě znamenal kratší dosah, a proto střela AFT-10 dostala čtveřici rozměrných rozevíracích obdélníkových ploch, které se nacházejí zhruba uprostřed délky těla rakety, která má díky jejich vztlaku max. dostřel až 10 km. Plochy jsou složeny podél těla a rozevírají se po startu rakety z hranatého kontejneru na vozidle. Kromě nich má AFT-10 i čtyři malá kormidla na zádi. Druhý zásadní rozdíl představuje navádění, protože tato verze HJ-10 používá dálkové navádění s obousměrným přenosem po optickém kabelu.

Verze i pro světový trh
Právě z toho zřejmě pramení tvrzení, že raketa čerpá z izraelských technologií, jelikož takto je naváděno i několik střel z izraelské řady Spike. Také se ví, že mezi židovským státem a Čínou dlouho existovala rozsáhlá kooperace. Jisté je, že kabelové řízení AFT-10 umožňuje zaměření cíle až po startu (resp. poté, co raketa vystoupá nad terénní překážky) a nejspíše dovoluje také změnu cíle během letu, přerušení útoku a zřejmě i režim přímého „ručního“ ovládání střely za pomoci joysticku na pultu operátora. Dvojice shodných pultů v obrněnci naznačuje, že se dají navádět dvě rakety současně. Očekává se, že kabelové řízení bude výhledově dostupné též pro raketu vzduch-země AKD-10. Čínské zdroje zdůrazňují, že ačkoliv je AFT-10 zejména zbraní proti tankům, dokáže účinně napadat i pomalejší vzdušné cíle, zejména vrtulníky. Pod názvem HJ-10B se nabízí na světovém trhu a kromě základní podoby kompletu na pásovém podvozku byla vystavena varianta na osmikolovém šasi VN1, jak se jmenuje exportní verze transportéru ZBL-08. Po vypuštění všech osmi raket lze uskutečnit nabití osmi nových kontejnerů, pro což bylo vyvinuto dopravní a nabíjecí vozidlo na bázi nákladního automobilu. NORINCO vyrábí i několik exportních provedení zbraně AKD-10, mj. střelu LJ-7 čili BA-7 (Li Jian, Blue Arrow, „Modrý šíp“) nebo typ AR-1, což je střela především pro bezpilotní letadla. Ze země startující typ HJ-10B na prvního exportního zákazníka zatím čeká.
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TTD systému s PTŘS AFT-10
Osádka vozidla
3–4 muži
Hmotnost vozidla
25 tun
Celková délka vozidla
7,20 m
Celková šířka vozidla
3,20 m
Celková výška vozidla
3,20 m
Výkon motoru
437 kW
Max. rychlost jízdy
65 km/h
Max. rychlost plavby
8 km/h
Max. dojezd na silnici
500 km
Délka těla rakety
1,85 m
Průměr těla rakety
0,17 m
Hmotnost s kontejnerem
105 kg
Hmotnost samotné střely
43 kg
Hmotnost hlavice
10 kg
Cestovní rychlost 
540 km/h
Útočná rychlost
900 km/h
Min. účinný dostřel
3 km
Max. účinný dostřel
10 km
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