Systém H/PJ-11:
Blízká obrana čínských lodí

Na přehlídce, která se konala 1. října 2019 v Pekingu, defilovaly i námořní zbraňové systémy, jež projížděly na speciálních předváděcích platformách. V působivém arzenálu se tedy objevil např. kanonový komplet H/PJ-11 neboli Typ 1130, který vznikl jako již třetí generace čínských prostředků pro blízkou ochranu válečných plavidel.

Komplety kategorie CIWS (Close-In Weapon Systems) představují standardní součást výbavy vojenských lodí již mnoho let. Fungují coby „poslední obrana“ před protilodními střelami, jež pronikly předchozími zónami ochrany, resp. nebyly zničeny protivzdušnými raketami. Zbraně CIWS sázejí takříkajíc na zahlcení prostoru palbou, a tudíž v této úloze obvykle slouží rotační kanony s vysokou kadencí, jak ilustruje mj. americký Phalanx či ruský AK-630. Stejnou cestu tedy zvolilo také námořnictvo Čínské lidové republiky.

Derivát kompletu Goalkeeper
První generaci čínských kompletů CIWS představuje H/PJ-13 alias Typ 630, který vznikl jako licenční kopie ruského AK-630M a byl zaveden do služby v roce 1990. Ve druhé polovině 90. let se rozběhl vývojový program s cílem vytvořit výkonnější náhradu, ovšem tentokrát se vzor hledal na Západě. Stal se jím systém Goalkeeper, který vznikl ze spolupráce Nizozemí a USA, užívá 30mm sedmihlavňový kanon GAU-8/A Avenger a vstoupil do služby v roce 1980. Čína tedy využila tehdejších dobrých vztahů se západoevropskými státy a získala technologie, jež jí umožnily vyvinout derivát Goalkeeperu, ačkoliv o úplnou kopii se nejedná. Výsledný komplet H/PJ-12 neboli Typ 730 byl přijat do služby roku 2003. Později vznikla též zdokonalená verze se dvěma zásobníky střeliva a zbraň se dočkala i „denavalizace“, tedy přesunu na zem, jelikož byl vyroben pozemní protivzdušný systém LD-2000 na nákladním automobilu (čínská armáda jej nyní provozuje coby součást hybridního komplexu HQ-6A). Pracovalo se však i na zásadní modernizaci s cílem dále zvýšit rychlost palby, jež původně činila zhruba 4000 až 5000 ran za minutu. Proběhly pokusy s kanonem s deseti hlavněmi (Typ 1030), avšak finální verze dostala jedenáct hlavní, a tudíž se jmenuje Typ 1130. Používá se také označení H/PJ-11, pod nímž byl tento prostředek v roce 2009 oficiálně přijat do služby.

Zdokonalená sestava senzorů
Koncepčně jde o standardní zbraň CIWS autonomní kategorie, což znamená, že funguje (když pomineme dodávku energie) nezávisle na dalších systémech lodě. Kanon s jedenácti hlavněmi kalibru 30x165 mm střílí s kadencí mezi 9000 a 11 000 ranami za minutu, standardně používá průbojnou munici typu APFSDS a má dva zásobníky, každý se 640 náboji. Úsťová rychlost se pohybuje kolem 1100 m/s a max. dostřel činí asi 5000 m, byť efektivní dostřel je pochopitelně menší a činí okolo 3000 m. Systém řízení palby zahrnuje dva prvky, z nichž prvním je optický blok na pravé straně (po směru palby), zatímco vlevo se nalézá radiolokátor v pásmu J. Patrně se jedná o modernizovanou podobu radaru TR47C, jenž je instalován již na kompletu H/PJ-12 a spojuje mechanické otáčení ve vodorovné rovině a elektronické směrování paprsku ve svislé rovině. Optický blok se tvarově značně odlišuje od typu OFC-3 na systému H/PJ-12 a nejspíše zahrnuje denní a noční kameru, zobrazovací infračervený senzor a laserový dálkoměr. Systém H/PJ-11 dokáže zachytit cíl o odrazné ploše 0,1 m2 na dálku až 8 km, současně může sledovat až 40 cílů o rychlosti Mach 4 a testy údajně ukázaly úspěšnost ničení 96 %. Mezi nevýhody se řadí především velká hmotnost, která činí zhruba 7400 kg, takže systém H/PJ-11 lze montovat pouze na válečná plavidla s výtlakem nad 10 000 tun.

Na lodích i na filmovém plátně
V každém případě lze konstatovat, že Čína věnuje systémům CIWS velkou pozornost, protože původní model H/PJ-12 se sedmi hlavněmi se od počátku instaloval na raketové torpédoborce Typ 051C, Typ 052B, Typ 052C a Typ 052D a také na raketové fregaty Typ 054A; na každou loď byly umístěny dva kusy. Během procesu modernizace byly H/PJ-12 umístěny též na starší torpédoborce Typ 052 a fregaty Typ 053H3, a to jako náhrada starších zbraní H/PJ-76A, resp. dvojkanonů ráže 37 mm. Kromě toho se systém H/PJ-12 prosadil na světovém trhu, jelikož se nalézá na fregatách třídy F-22P Zulfiqar pro námořnictvo Pákistánu a korvetách třídy Adhafer pro Alžírsko. Na pozdější torpédoborce Typ 052D a pozdější fregaty Typ 054A se však začaly montovat nové komplety H/PJ-11 s jedenácti hlavněmi a tytéž zbraně se objevily na některých modernizovaných plavidlech Typ 051B. Trojice komplexů H/PJ-11 chrání letadlovou loď Typ 001 Liaoning, stejně je vybaven nový nosič Typ 002 Shandong a tutéž výzbroj zřejmě obdrží i další čínské letadlové nosiče. Dvojici těchto komplexů získala i nová výsadková loď Typ 075. Coby kuriozitu lze dodat, že H/PJ-11 dosáhl též na stříbrné plátno, protože v roce 2018 ukázal své schopnosti jako ochrana fregaty Typ 054A v akčním snímku Operace Rudé moře, který se volně inspiroval evakuací čínských občanů z Jemenu.
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