Rychlopalná ochrana lodí: Námořní kanony malých a středních ráží

Letouny, vrtulníky, protilodní střely, v dnešní době navíc malé rychlé čluny, to vše jsou vážné hrozby pro velká válečná plavidla. Již krátce po zrození letectva se na válečných lodích začaly objevovat obranné prostředky proti této nové zbrani a navzdory rozmachu řízených raket stále platí, že i moderní plavidla nesou kanony malých a středních ráží. Zpravidla se pro ně používá pojem CIWS (Close-In Weapon System), jenž odkazuje na jejich poměrně krátký dosah, který z nich dělá vlastně „poslední linií“ ochrany plavidel.

Zrození dvou základních koncepcí
První protiletadlové kanony se objevily již na lodích z údobí první světové války, ale skutečný rozmach této kategorie se dostavil až v meziválečné éře. Několik případů z války i následných pokusů jasně dokázalo, že střemhlavé bombardéry či torpédové letouny mohou ohrozit i velká válečná plavidla, a proto získávala protiletadlová obrana na důležitosti. Od samého počátku se rozvíjely dva hlavní přístupy, které s jistými proměnami existují v podstatě dodnes, ačkoliv se v různých érách těšily různé popularitě. První filozofie sází na zbraně menších ráží, jež střílejí s vysokými kadencemi (většinou tisíce ran za minutu) a ničí cíle přímými zásahy. Druhý směr preferuje kanony střední ráže s nižší kadencí, avšak zato s delším dostřelem a větší efektivitou každého projektilu, jenž má zpravidla bezkontaktní zapalovač. Využití těchto dvou kategorií a koneckonců i samotná hranice mezi nimi ale prošly poměrně složitým vývojem, jenž byl těsně spojen s tím, jakým hrozbám musely lodě čelit. V první části druhé světové války převažovala ona první koncepce, přestože byl zjevný trend zvyšování ráže od počátečních 20 mm až k 37 a 40 mm. Bylo ale velice zajímavé, že 20mm zbraně od švýcarské společnosti Oerlikon a 40mm zbraně švédské značky Bofors byly montovány na lodě Spojenců i Osy. Rostl i význam zbraní větších ráží, u Spojenců zejména 76 mm (ve skutečnosti „britské“ 3 palce) a u Němců 88 mm. Tento trend pak ještě zesílil kvůli nástupu prvních naváděných pum a útokům kamikaze, které měly z hlediska ochrany plavidel podobné parametry jako hrozba, jež se měla v poválečné éře stát vůbec největším nebezpečím pro velké válečné lodě.

Obrana před protilodními střelami
Jednalo se o protilodní řízené střely, které znamenaly pro námořní boj principiální zvrat. Nyní totiž mohla být i největší plavidla ohrožena raketami, jež vypustil malý hbitý člun. A skutečně se to stalo, poprvé v roce 1967, kdy Egypťané sovětskými řízenými střelami potopili izraelský torpédoborec Eilat. Na Západě propuklo zděšení, protože bylo evidentní, že dosavadní kanony a protiletadlové rakety na tuto hrozbu nestačí, ač se právě raketám původně velmi věřilo. Bylo to však poněkud krátkozraké, jelikož tehdejší naváděcí systémy raket nezajišťovaly spolehlivé navedení na malý, rychlý a nízko letící cíl, jakým protilodní střela byla. Nastal tedy „návrat ke kořenům“, tedy k rychlopalným kanonům malé ráže, jež měly zlikvidovat přibližující se střelu přímými zásahy. Jejich nevýhodou však byl poměrně malý dostřel, nejvýše 2000 m, takže ono pásmo účinností bylo třeba doslova „zahltit“ palbou, aby vznikla co nejvyšší pravděpodobnost opakovaného zasažení přilétající rakety. To znamenalo požadavek co největší kadence, a tudíž se pro tyto nové obranné komplety často volily modifikace leteckých kanonů, jelikož i od těch se požaduje vysoká rychlost palby. Vzhledem k faktu, že tyto obranné systémy tvořily jakousi „poslední záchranu“ lodí a pálily na krátké vzdálenosti, začal se pro ně používat pojem CIWS, Close-In Weapon Systems (volně přeloženo „zbraňové systémy nablízko“). Jako první zavedli takovou zbraň Sověti v podobě kompletu AK-630, který používá šestihlavňový kanon AO-18, jenž má ráži 30 mm a kadenci do 5000 ran za minutu. Do služby se dostal roku 1967 a stále se provozuje, byť ve své kategorii zároveň tvoří výjimku.

Americký komplet Mk 15 Phalanx
Standardně totiž používá tříštivo-trhavé střely, zatímco západní státy vsadily na projektily jiné povahy, a sice na protipancéřové. Protilodní rakety se totiž vyznačovaly velkou odolností, což vedlo k myšlence, že ke spolehlivému sestřelení bude vhodnější spíše průrazný než explozivní efekt munice kanonů CIWS. Této filozofie se držel první západní typ této kategorie, jenž stále představuje nejrozšířenější komplet CIWS malé ráže na světě. Jde o americký Mk 15 Phalanx, který využívá obměnu 20mm leteckého kanonu M61 Vulcan s kadencí až 4500 ran za minutu. Vstoupil do služby roku 1980 a získal si popularitu svým charakteristickým vzhledem, jelikož věžový systém má nad samotným kanonem masivní těleso s anténou radaru. Díky tomu dostal komplet přezdívku „R2-D2“, protože kryt radaru připomíná onoho robota z Hvězdných válek. Systém Phalanx coby první využíval koncepci „closed-loop“, což znamená, že radar nesleduje pouze cíl, ale i dráhu vlastních projektilů, na základě čehož může rychle měnit náměr i odměr, aby zvýšil šanci na zásah rakety. Další výhodu typu Phalanx představuje fakt, že všechny jeho prvky jsou umístěny na onom věžovém kompletu, který si tak z lodě bere vlastně jen elektřinu a pracuje prakticky autonomně, resp. nezávisle na dalších subsystémech plavidla. Phalanx pak dosáhl obrovského rozšíření v námořnictvech amerických spojenců a dočkal se i opakovaných modernizací, jež přinesly mj. integraci pomocného televizního a infračerveného senzoru. Nyní se Phalanx používá i na suché zemi, a to v roli prostředku C-RAM (Counter Rockets, Artillery and Mortar), tzn. k ničení dělostřeleckých granátů, raket a min. Také zde ukázal cestu, protože podobně se dnes modifikují rovněž jiné systémy CIWS.

Vznik dalších systémů malých ráží
Po velkém úspěchu systému Phalanx pochopitelně následovaly další podobné typy. Příkladem je komplet Goalkeeper od nizozemské firmy Signaal, jehož destrukční část představuje 30mm sedmihlavňový kanon GAU-8/A Avenger, známý z bitevního letadla A-10 Thunderbolt II. Ve srovnání s typem Phalanx, od kterého převzal princip „closed-loop“, nabízí vyšší účinnost, ale za tu se platí faktem, že se řada součástí nachází mimo otočnou věž, takže Goalkeeper již není natolik autonomní. Jeho exportní úspěchy jsou tedy výrazně menší. Na kompletech CIWS, jež měly využívat stejný kanon, pracovalo též několik dalších zemí (především Francie), avšak do služby ho zavedla pouze jedna, a to Čína, kde nelicenční podoba slouží jako Typ 730. Vznikly však i odlišně řešené malorážové systémy této kategorie, které nevyužívají kanony s rotujícím svazkem hlavní. Nejčastěji se v nich uplatňovaly revolverové kanony firmy Oerlikon (později se stala součástí německé korporace Rheinmetall), a sice kanony GAM, GBM, GCM a GDM, jež mají ráži 20, 25, 30 a 35 mm. Většinou se montovaly po dvojici na věže, které měly buďto přímo lidskou obsluhu ve věži, nebo dálkové ovládání. Největšího rozšíření dosáhly komplety nazývané GCM-A a GDM-A. Neobvyklou aplikací těchto zbraní je věž GBM-B1Z Sea Zenith se čtveřicí 25mm kanonů, která tvoří součást kompletu Seaguard, jenž vznikl za spolupráce tří států, a to Velké Británie, Itálie a Švýcarska. Snad nejoriginálnější konstrukcí je však komplet Meroka od španělské značky Bazán, jehož dvanáct kanonů Oerlikon ráže 20 mm (dvě řady po šesti zbraních) pálí dávky o dvanácti ranách. Systémy s kanony Oerlikon většinou mohou vést efektivní palbu nejen na vzdušné, ale i na hladinové cíle.

Nové hrozby a staronové odpovědi
Ke konci studené války byla rozpracována řada jiných systémů CIWS malé ráže, ovšem vývoj většiny z nich byl zastaven. Důvodem byl další posun charakteru hrozeb, jimž musela plavidla čelit, protože stále více protilodních střel dosahovalo nadzvukové rychlosti (někdy dokonce až trojnásobku rychlosti zvuku). Doba letu pásmem účinného dosahu malorážových zbraní klesla natolik, že ani nejúčinnější střelivo již nezaručovalo spolehlivé zničení. A vedle toho se začala akcentovat i další, tentokrát již „asymetrická“ hrozba, a sice v podobě rychlých člunů, jež sice nenesou protilodní střely, avšak díky svojí rychlosti a malým rozměrům mohou proniknout do těsné blízkosti lodí. Tragickým způsobem to dokázal sebevražedný útok na torpédoborec USS Cole v Jemenu v roce 2000 a v současné době se mluví hlavně o hrozbě člunů, jimiž disponují íránské Revoluční grady či námořnictvo KLDR. Od systémů CIWS malých ráží se tedy začala požadovat i schopnost střílet na malé hladinové cíle, avšak mnohé z nich toho nebyly schopny kvůli nevyhovujícím senzorům a střelivu. Proti malým člunům se totiž víc hodí tříštivo-trhavá munice, ale starší systémy CIWS neměly možnost střídat druhy střeliva, a tudíž se začala rodit nová, poněkud jinak řešená generace. Co se týče obrany proti protilodním střelám, tu převzaly primárně komplety z kategorie, jež existovala po celou studenou válku, ale přikládal se jí nižší význam. Jednalo se o již zmíněné kanony střední ráže, které se tudíž po studené válce dočkaly velké „renesance“. Vedle změněné povahy hrozeb k tomu ale přispěl i fakt, že prodělaly tichý, ovšem v praxi nesmírně důležitý technologický posun.

Dosud pevná pozice kanonů Bofors
Od 60. let se totiž dramaticky zdokonalily systémy řízení palby a bezkontaktní zapalovače. Při nástupu systémů CIWS ještě tyto technologie nebyly dostatečně vyspělé, a proto tehdy dostala přednost „kvantita“, tzn. co největší kadence malorážových zbraní. Technický pokrok ale vedl k tomu, že komplexy středních ráží takříkajíc „dohnaly a předehnaly“ účinnost dřívějších typů kategorie CIWS malé ráže. Je tudíž příznačné, že se vlastně ani tak neměnily samotné kanony, ale spíše střelivo a automatické systémy řízení palby. Vedle toho se začalo pozvolna posouvat i členění kanonových systémů. Dříve platilo, že za malorážové, resp. cíle kontaktním zásahem ničící zbraně se považovaly ty s ráží do zhruba 40 mm, ale pokrok v miniaturizaci umožnil, že se střelivo s bezkontaktními zapalovači dá vyrábět v menších kalibrech, takže nyní se již mezi komplety střední ráže řadí i ty, které využívají zbraně ráže 35 nebo 40 mm. Ostatně je potřeba zdůraznit, že svou pevnou pozici si dodnes uchovává 40mm kanon švédské firmy Bofors, jenž se poprvé objevil už v roce 1936 (!) a je ve své kategorii určitě nejrozšířenější zbraní na světě, ačkoliv samozřejmě prošel četnými modernizacemi. Zvýšila se jeho kadence (a to z asi 120 na 330 ran za minutu) a byla implementována nová munice 3P s před-fragmentovaným pláštěm a náplní ocelových kuliček. Tento princip dnes využívá střelivo téměř všech obranných systémů střední ráže. Výbuchy několika takových střel s bezkontaktními zapalovači vytváří „nasycení“ cílového prostoru tisícovkami projektilů, takže krátká salva může způsobit podobný efekt jako vysoká kadence malorážových zbraní, avšak na větší dálku.

Námořní systémy ráže 57 a 76 mm
Modernizovaný kanon Bofors se tedy objevil např. v systému Sea Trinity, avšak vedle toho se stal předmětem licenční smlouvy švédské zbrojovky s italskou značkou Breda. Posléze to byla právě italská produkce, která významně přispěla k rozšíření „čtyřicítek“ po světě, protože řada námořnictev koupila systém Breda Compact, což je věž se dvěma 40mm kanony Bofors, resp. jejich italskými kopiemi. Jejím nástupcem se stal komplex Twin Fast Forty, který má shodnou koncepci, nese ovšem kanony s kadencí zvětšenou na 450 ran za minutu a možností volit mezi dvěma druhy střeliva. Firma Bofors se však nespokojila s úspěchem 40mm kanonů a vytvořila podobně koncipovanou 57mm zbraň SAK 57/70, pro kterou se rovněž nabízí střelivo typu 3P. Přestože se z hlediska rozšíření nemůže měřit se svým starším příbuzným, dosáhla již velkých úspěchů díky kontraktům pro lodě amerického námořnictva a Pobřežní stráže. Postupně se ale prosadily i moderní zbraně ještě vyšších kalibrů, nejčastěji 76 mm. Nepochybně nejdůležitější z nich je italský systém Oto Melara Compact (nesouvisí se stejnojmenným kompletem značky Breda), jehož první verze vstoupila do služby již v roce 1964. Kanon má kadenci asi 85 ran za minutu a dostřel kolem 5000 m, zatímco u typů menších ráží to obvykle nebývá více než 3000 m. Právě 76mm Compact byl i vůbec první kanonový obranný systém, který skutečně sestřelil protilodní raketu v reálném boji, a to za izraelsko-arabské války v říjnu 1973. Do výzbroje byl zařazen ve více než padesáti zemích. Nyní se vyrábí jeho modernizovaná podoba Super Rapid s kadencí až 120 ran za minutu. Oto Melara nabízí 76mm kanony též jako zbraně pro pozemní protivzdušnou obranu, zatím však bez větších úspěchů.

Předčasné odepisování malých ráží
Kanony ráže 57 a 76 mm mělo na svých plavidlech též sovětské námořnictvo, ale jednalo se o zastaralé zbraně, jejichž systémy řízení palby se pro protiraketovou obranu nehodily. SSSR se tedy rozhodl zkonstruovat zcela nový systém, jenž obdržel označení AK-176 a byl zaveden do výzbroje koncem 70. let. Na rozdíl od Západu ale Sověti pořád spoléhali primárně na systémy CIWS malých ráží, což platí i o dnešním Rusku, byť i jeho přístup se změnil. Systém AK-630 již platí za zastaralý a na jeho místo nastupuje nový systém AK-630-M2 Duet, jenž má dvojici 30mm kanonů. V podstatě se jedná o oživení starého projektu AK-630M1-2 Roj, který se také vyznačoval dvěma zbraněmi, ale vývoj byl koncem studené války zastaven. SSSR totiž zavedl do služby tehdy unikátní hybridní obranný komplex 3K87 Kortik (asi známější pod exportním jménem Kaštan), jenž propojoval dva 30mm kanony a dvě čtveřice řízených raket. Na Západě však v 90. letech hodně hlasitě zazníval názor, jenž byl takříkajíc dokonalým opakem toho, co se říkalo za studené války. Malorážové komplety CIWS začaly ustupovat zbraním střední ráže a novým malým řízeným raketám, jako je americká RIM-116 RAM a francouzská Mistral, jež tvoří součást námořního obranného kompletu SIMBAD. Dokonce se říkalo, že by malorážové kanony mohly postupně úplně vymizet právě kvůli rozmachu raket, ale podobně jako někdejší tvrzení opačné povahy se to ukazuje jako značně přehnané. Proti starším protilodním raketám, které na světě pořád jednoznačně převažují, se malorážové kanony dosud jeví jako postačující ochrana, nehledě k jejich využití proti jiným hrozbám.

Zbraně proti útoku rychlých člunů
Právě ono nebezpečí, které představují útoky rychlých člunů, podnítilo nový rozmach systémů s kanony malých ráží, byť samozřejmě poněkud jiné povahy než dříve. Palba na létající cíle se stále předpokládá, přednost však mají objekty na hladině. Opět se tedy objevily věže s kanony firmy Oerlikon, resp. Rheinmetall, z nichž mezi nejmodernější patří Millennium Gun, jenž má 35mm kanon s kadencí až 1000 ran za minutu. Začaly se ovšem šířit též typy známé americké série ATK Bushmaster, jako je 25mm typ Mk 38 (tj. námořní verze typu M242, jenž se nalézá v bojovém vozidle pěchoty M2 Bradley) či 30mm kanon Mk 44 Bushmaster II. Kromě zbraní, které mají takříkajíc tradiční ráže (násobky pěti), získaly význam komplexy nové ráže 27 mm, vesměs využívající kanon Mauser Bk-27, který známe ze stíhače JAS-39 Gripen; příkladem je komplex Rheinmetall MLG-27. Moderní věžové systémy s kanony malých ráží se velmi často řeší jako modulární, resp. schopné nést nejrůznější kanony, popř. také další zbraně podle přání zákazníka (jako granátomety nebo rakety). K pionýrům této filozofie se řadí systém Typhoon, pocházející od izraelské firmy Rafael; v zásadě se jedná o derivát „suchozemského“ kompletu Samson, který se nachází i na českých transportérech Pandur II. Spektrum možných typů jeho výzbroje sahá od 7,62mm kulometů po 30mm kanony či protitankové řízené rakety. Chystá se rozšíření této nabídky o malý laser, jenž by měl sloužit jak proti člunům, tak proti bezpilotním letounům, které představují další z nových druhů hrozeb. Touto cestou pravděpodobně půjdou i další země, protože laserem má být doplněn také komplet Phalanx, což koneckonců dokládá, že tento „veterán“ má stále velký modernizační potenciál.
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