Samohybné protiletadlové kanony (2. část)

Systémy s kanony střední ráže
„Zlatou érou“ samohybných protiletadlových kanonů byla 60. a 70. léta. Ale na přelomu 70. a 80. let se objevily „temné mraky“ v podobě velkého rozšíření bojových vrtulníků, které nosily protitankové řízené střely. Těmi mohly útočit na pozemní síly na takové vzdálenosti, že jim ze strany stávajících protivzdušných zbraní ráže 20 až 35 mm nehrozilo větší nebezpečí. Proto se vyspělé země světa začaly zabývat vývojem nové generace protiletadlových kanonů středních ráží, které by mohly situaci zvrátit. Paradoxně to mohlo znamenat renesanci pro 40mm zbraně značky Bofors, které se bez větších změn vyráběly již od druhé světové války, ale až do konce 70. let slavily úspěchy spíše coby výzbroj námořních plavidel, kdežto v pozemní protivzdušné obraně se jim proti malorážovým zbraním příliš nedařilo. Americká armáda nutně potřebovala náhradu za stárnoucí M163 a upnula se na vozidlo M247 Sergeant York, které mělo podvozek tanku M48A2 a věž se dvěma 40mm kanony Bofors (čili vlastně podobnou výzbroj jako kdysi prostředek M42 Duster) a údajně supermoderním systémem řízení palby se dvěma radary. Ale ty se pak staly zdrojem největších potíží, protože vykazovaly kuriózní závady; mj. nedokázaly odlišit nízko letící vrtulník od stromu a zaměňovaly hlavně vlastních kanonů za cíle! Sergeant York skončil naprostým fiaskem a pořád je pokládán za jedno z největších zklamání ve vývoji zbraní pro US Army. Firma Bofors začala nabízet inovované verze svého kanonu pod názvem Trinity nebo TriAD coby věž, kterou lze posadit na nejrůznější kolové a pásové platformy. Od bojového vozidla pěchoty CV90 (jež nese už samo o sobě 40mm zbraň Bofors) byla odvozena protivzdušná verze LvKv 90 (alias CV9040 AA) se střeleckým radarem. Zcela unikátní případ v historii protiletadlových děl ovšem představuje komplex Otomatic, s nímž v 80. letech přišla italská zbrojovka OTO Melara. Šlo o věž s kanonem ráže 76 mm, odvozeným z velmi úspěšné námořní zbraně a poskytujícím dostřel až 6000 m. Byly vyrobeny dva prototypy (první na šasi italského tanku OF-40, druhý na německém Leopardu), které při zkouškách vykázaly výborné výsledky, nakonec se však žádný odběratel neobjevil. Výrobce ale zbraň nedávno začal znovu nabízet na osmikolovém podvozku pod názvem Draco.

Období hybridních kompletů
Pozemní protiletadlové kanony středních ráží se neprosadily možná i proto, že jim v oné době začaly velmi vážně konkurovat řízené rakety krátkého dosahu. Objevila se řada systémů, které kombinovaly kanony s raketami na jedné platformě; vžilo se pro ně označení „hybridní“. Jako typické příklady lze uvést ruský komplex Tunguska a jeho dnešního nástupce Pancir-S1, které spojují dvojici 30mm rychlopalných kanonů s osmi nebo dvanácti raketami (více ve Střelecké revue 10/2010). Rovněž v Americe se začalo hodně mluvit o hybridních kompletech; původně „provizorní“ Avenger s raketami Stinger a 12,7mm kulometem na šasi HMMWV (více o něm ve Střelecké revue 3/2011) zůstává v arzenálu dosud. Uspěla i univerzální věž Blazer, jež nese 25mm pětihlavňový kanon GAU-12/U a osm raket Stinger a dá se instalovat na různé šasi. Na podvozku osmikolového obrněnce LAV (s názvem LAV-AD) slouží v námořní pěchotě USA. Svého času se však vkládaly naděje i do mnohem výkonnějších „hybridů“, které měly vesměs využívat podvozek tanku Abrams; např. koncept Liberty počítal s dvanácti raketami Shahine a dvěma kanony ráže 25 mm, kdežto studie Paladin plánovala deset raket Roland a jednu 25mm zbraň. Přemýšlelo se i o různých kombinacích rychlopalných děl a švýcarských řízených raket ADATS, které mohou účinně napadat vzdušné i pozemní cíle. Do výzbroje se ovšem nakonec žádný z těchto projektů nedostal. „Hybridem“ je také zmíněný československý Strop/Brams či polské typy Sopel a Stalagmit (dva 30mm kanony a střely Strela-2M nebo Grom), ale všechny zůstávají na úrovni prototypu. Jinou cestou byla dodatečná montáž raket na existující systémy s kanony; např. Izraelci doplnili rakety Stinger na vozidlo M163 (výsledný komplet se nazývá Machbet) a existuje několik modernizací systému ZSU-23-4 Šilka s raketami Strela nebo Igla. Ve službě je ještě jeden poměrně málo známý „hybrid“, a to čínský Type 95, který kombinuje čtyři 25mm kanony a čtyři malé řízené střely QW-2.

Úkoly na bojišti 21. století
Počátkem 90. let se často mluvilo o konci samohybných protiletadlových kanonů; zdálo se, že jde o druh zbraní, které byly zkonstruovány spíše pro rozsáhlé konvenční války na regulérním bojišti, tedy pro konflikty, jichž dramaticky ubylo. Bylo vyvíjeno jen málo nových typů, starší se postupně vyřazovaly s tím, že je mohou zcela nahradit řízené rakety krátkého dosahu. Nové asymetrické konflikty, které propukly mj. v Čečensku, Afghánistánu a Iráku, ovšem dokázaly, že asi nebylo úplně moudré protiletadlové kanony takto „pohřbívat“. Projevily se dva základní faktory: Za prvé, stejně jako v minulosti se potvrdilo, že rychlopalné kanony malých ráží mají vysokou efektivitu coby nástroje palebné podpory při pozemních bojích proti živé síle, zvláště ve městech, kde znamená zásadní výhodu mj. jejich schopnost palby s vysokým náměrem. Za druhé, vojáci vyspělých zemí se stali terči útoků povstalců, používajících lehké dělostřelectvo, hlavně malé minomety či raketomety; právě takovým hrozbám dokážou protiletadlové kanony velmi účinně čelit. Jejich nové zadání představuje zkratka C-RAM, Counter Rockets, Artillery and Mortars, tj. destrukce dělostřeleckých granátů, raket a min. S tímto určením vznikl systém Centurion, což je pozemní varianta námořní zbraně Phalanx, která byla původně vyrobena pro ochranu válečných lodí před protilodními střelami. Jde o prověřený 20mm kanon Vulcan, jenž je doplněn sofistikovaným radarovým systémem řízení palby. Centurion byl zpočátku umístěn na přívěsu (více ve Střelecké revue 1/2008), avšak přestěhoval se na těžký nákladní automobil Oshkosh, čímž se stal plně samohybným. Centuriony už kromě americké armády zavedly také britské ozbrojené síly. Německá firma Rheinmetall připravuje pro německou armádu podobný systém MANTIS na bázi 35mm kanonu Oerlikon. Předpokládá se, že perspektivně by se měly kromě kanonů v užším slova smyslu uplatnit v roli C-RAM také malé lasery; americká značka Raytheon již úspěšně demonstrovala „laserový Phalanx“. V každém případě je však zjevné, že si samohybné protivzdušné kanony dokázaly najít vhodné uplatnění i v soudobých konfliktech a že z výzbroje armád vyspělých zemí hned tak nezmizí.
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