USS Cunningham:
Neviditelný torpédoborec

V minulém ATM jsme se zabývali bojovým vozidlem Shinseki MM‑15, které v jedné ze svých povídek navrhl spisovatel James H. Cobb. Avšak těžištěm jeho tvorby jsou romány popisující budoucnost amerického námořnictva, jejichž „hrdinou“ je torpédoborec USS Cunningham. A stejně jako Shinseki MM‑15 je i tato zbraň vizí blízké budoucnosti.

Torpédoborec USS DDG‑79 Cunningham se poprvé objevil v románu Operace Jižní pól, v němž odvrátil argentinskou invazi do Antarktidy, při čemž zlikvidoval podstatnou část argentinského letectva a námořnictva. Schopnosti plavidla byly v rámci autorské licence jistě trochu nadsazené, ale to nic nemění na faktu, že Cunningham vychází ze skutečného projektu torpédoborce DD(X), dříve známého jako DD‑21 Zumwalt.

Udeř neviditelně!
Torpédoborec DD(X) má být nástupcem dnešních torpédoborců třídy Arleigh Burke (více v rubrice Profil zbraně v tomto ATM) a je prostředním z trojice plavidel, která by měla být jádrem budoucího amerického námořnictva; zbývající jsou fregata LCS (více v ATM 6/2004 na str. 4) a křižník CG(X). V roce 2002 byly jako hlavní dodavatel DD(X) vybrány loděnice Ingalls Shipbuilding Inc., které patří korporaci Northrop Grumman (na vývoji se podílejí i další firmy, mj. Raytheon). Stavba prvního kusu (z nejméně 24 plánovaných) by měla začít už v roce 2005 a plavidlo vstoupí do služby v roce 2013.
Románový DDG‑79 Cunningham (podle Randyho „Dukea“ Cunninghama, legendárního námořního pilota z vietnamské války) je vlastně jen mírně upravenou vizí DD(X) a ve většině ohledů se plně shoduje s plány US Navy. Zejména tím, že je popisován jako obtížně zjistitelná loď (bojovým heslem je „Udeř neviditelně!“). Zmizela hranatá struktura se spoustou antén; na rovné palubě se nachází jen jednoduchá nástavba, dvě dělové věže a zvláštní plochý „stěžeň“. Plášť lodi je pokryt kovovým materiálem Wetball a gumovým potahem Plessey LA-1, které pohlcují radarové paprsky. Pomocí generátorů zesíleného odrazu vln se loď skrývá do radarového obrazu vlastního okolí, chladná voda proudící trubkami v trupu zeslabuje infračervenou stopu a speciální šedivý nátěr znesnadňuje i optické pozorování.
Cunningham má obdobný pohon jako dnešní válečná plavidla: Plynové turbogenerátory vyrábějí elektřinu, která přes elektromotory pohání dva lodní šrouby. Originální je ovšem umístění elektromotorů a šroubů do pouzder mimo trup lodi. Cunningham může dosáhnout rychlosti až 45 uzlů, zatímco třída Arleigh Burke dosahuje asi 32 uzlů. Autor navíc vybavil torpédoborec i systémem pohonu pro „tichý chod“. Jde o tzv. hydrojety (vodní trysky), které známe hlavně z menších člunů, ale které se stále častěji objevují i na větších plavidlech.

Inteligentní radar
„Mozkem“ torpédoborce DDG‑79 je řídící komplex Aegis II a radar SPY‑2A s plochými anténami a dosahem přes 250 mil. Jedná se o kybernetický systém s umělou inteligencí, schopný zcela samostatně navádět zbraně na všechny typy cílů. Další senzory nese optický systém MMS na vrcholu zmíněného „stěžně“; jsou to kamery s vysokým rozlišením a 12násobným zvětšením a infračervená čidla FLIR. Loď disponuje také protiponorkovým sonarem SQQ‑89 a zařízením pro detekci a likvidaci min SQQ‑32.
V případě zaměření nebo odpálení zbraní na Cunningham začíná pracovat široká škála obranných radarů a svádivých a kaskádových rušiček. Torpédoborec také disponuje dvěma typy vrhačů klamných cílů: Raketomety Mark 52 RBOC (Rapid Blooming Overhead Chaff) vystřelují kovové proužky a dýmovnice do vzduchu, zatímco lávky Foxer shazují tři druhy návnad do moře. K aktivní obraně proti raketám slouží druhá generace systému Phalanx CIWS (více v rubrice Druh zbraně v ATM 5/2004). Původní model používal 20mm kanon Vulcan, zatímco nová verze obsahuje čtyři 25mm kanony a čtyři rakety RAM, což je zbraň využívající prvky střel Sidewinder a Stinger. Celý komplet se řídí pomocí radarů s milimetrovými vlnami a infračervených čidel. Většina těchto obranných systémů existuje (nebo se vyvíjí) a lze předpokládat, že se objeví i na plavidle DD(X).
Zdaleka největší prostor je v románech věnován útočné výzbroji torpédoborce DDG‑79. V přídi je umístěno osm torpédometů s torpédy Mark 50 Barracuda a na palubě se nacházejí dvě střelecké věže, každá se 76mm automatickým kanonem Oto Melara Super Rapid a 40 náboji proti pozemním i vzdušným cílům. Ani tyto zbraně sice nejsou vymyšlené (více v rubrice Druh zbraně v ATM 8/2004), ale v projektu DD(X) se počítá se 155mm děly AGS (ATM 5/2003), protože DD(X) bude primárně určen k ničení pozemních cílů.

Arzenál řízených raket
Hlavní část arzenálu Cunninghamu skrývají vertikální vypouštěcí zařízení (VLS) Mark 41 a 42, využívající metodu tzv. studeného startu; střela je vymrštěna ven kapslí inertního plynu a její motor se zažehne až ve vzduchu. Proti vzdušným cílům ve střední vzdálenosti slouží 28 raket ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile), zatímco na větší dálku se používají střely LORAIN, kterých Cunningham nese 48. Raketový motor je urychlí na rychlost zvuku a pak jim náporový motor na palivo s příměsí bóru udělí téměř pětinásobek rychlosti zvuku. Oba typy protiletadlových zbraní se navádějí přes radarový systém Aegis.
Protilodní výzbroj tvoří 36 radarem řízených střel Harpoon II, jejichž proudové motory byly doplněny přídavným spalováním pro dosazení nadzvukové rychlosti (ATM 12/2003). Druhou zbraní proti lodím je 12 raket Standard HARM odvozených od protiletadlových střel Standard SM-2. Navádějí se na signál nepřátelského radaru, který díky své „paměti“ zasáhnou i tehdy, pokud jej obsluha vypne. Proti ponorkám na kratší vzdálenosti slouží střela V‑ROC; raketový motor ji vynese do výše, hlavice se na padáku snese na hladinu a vypustí torpédo Mark 50. Druhou verzí je V‑ROC L (Littoral, tedy „pobřežní“), která místo torpéda uvolňuje deset hlubinných bomb. Torpédoborec má 36 těchto zbraní a navíc čtyři protiponorkové střely dalekého dosahu Aquahawk.
Proti pozemním cílům nese Cunningham 12 střel Sea SLAM, což jsou vlastně protilodní střely Harpoon s infračerveným naváděním z raket Maverick. Mohou být ale naváděny i signálem GPS nebo dálkově řízeny operátorem. Avšak vůbec nejsilnější zbraní Cunninghamu jsou střely s plochou dráhou letu SCM (Stealth Cruise Missile). Při doletu 1000 mil nesou půltunovou hlavici, mají několikanásobný systém navádění a mohou ničit pozemní i námořní cíle. Na palubě torpédoborce jich je standardně umístěno 12.

Zenith proti družicím
Z vertikálních šachet VLS startují i čtyři bezpilotní letouny Boeing Brave 2000, které slouží především pro průzkum. Asi nejzajímavější zbraní románového torpédoborce je protidružicová střela Zenith; ta musí startovat ze speciální rampy na palubě, protože by svou velikostí zabrala čtyři šachty VLS. První stupeň tvoří čtyři startovací raketové motory, které ji dopraví do výšky 13,5 km, pak se zažehne hlavní motor, s nímž vystoupá do výšky 19,5 km a dosáhne rychlosti Mach 7. Poté se oddělí přední čtvrtina rakety, která se pomocí manévrovacích trysek a infračerveného senzoru navede na cíl a zničí jej nárazem.
Ze všech uvedených zbraní jsou zcela fiktivní (avšak technicky realizovatelné) pouze LORAIN a Zenith, ostatní jsou pak více či méně reálné. Sea SLAM byl úspěšně otestován, střely RIM‑162 ESSM už se sériově vyrábějí a V‑ROC (oficiálně RUM‑139 VL ASROC) je v aktivní službě. Přídavné spalování pro Harpoon se zvažuje už dlouho, Standard HARM je navržená modernizace střely RGM‑66D Standard ARM a Aquahawk patrně odkazuje na zastavený projekt RUM‑125 ASW‑SOW (Seahawk, Sea Lance). Popis SCM zjevně ukazuje na typ, který je zaveden ve výzbroji jako AGM‑129 ACM (Advanced Cruise Missile), i když zatím jen v letecké verzi. A konečně Brave 2000 má zřejmě navazovat na existující Brave 200 (oficiálně CGM‑121 Seek Spinner nebo Pave Tiger).
Z hlediska výzbroje lze spisovateli Cobbovi vytknout jen to, že opomenul protiletadlové střely Standard SM‑2 a SM‑3, které by měly být hlavní protiletadlovou zbraní vyvíjeného torpédoborce DD(X). Jinak ale literární DDG‑79 Cunningham vystihuje charakteristiky projektu DD(X) velice přesně. Obtížná zjistitelnost, výkonný pohonný systém, vysoce účinný radar, rozsáhlý arzenál obranných i útočných zbraní proti cílům ve vzduchu, na zemi, na hladině i pod hladinou, to vše souhlasí. Torpédoborec Cunningham můžeme považovat za první náčrt plavidla, které bude páteří amerického námořnictva 21. století.
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SAH‑66 Sea Comanche
Autor vybavil plavidlo DDG‑79 Cunningham i dvěma vrtulníky SAH‑66 Sea Comanche, což by měla být námořní verze armádního RAH‑66 Comanche. SAH‑66 se odlišuje zejména přídí, kde je místo 20mm kanonu umístěn radar AN/APG‑65 z letounu F/A‑18 Hornet.
SAH‑66 může plnit nejrůznější úkoly. Prostřednictvím sonarových a magnetických senzorů, torpéd a min může ničit ponorky; dokáže napadat pozemní a hladinové cíle pomocí kulometů, raket Hydra 70 a řízených střel Hellfire a Penguin; do protivzdušných operací se může zapojit díky radaru včasného varování Clearwater a raketám Sidewinder; lze z něj také shazovat špionážní sondy pro odposlech telefonních kabelů a záchranné čluny Zodiac.
Podle dostupných zdrojů je však vrtulník SAH‑66 čistou fikcí. O námořní verzi RAH‑66 se nikdy vážně nepřemýšlelo a torpédoborec DD(X) měl od počátku nést helikoptéry SH‑60 Seahawk. Navíc je třeba dodat, že na jaře roku 2004 byl vývoj vrtulníku Comanche zastaven (více v ATM 4/2004 na str. 4).

Knihy Jamese H. Cobba
V češtině zatím vyšly tři knihy Jamese Cobba popisující budoucnost US Navy; všechny vydalo v roce 2002 pražské nakladatelství BB/art.
Operace Jižní pól (v originále Choosers of the Slain)
Operace Bouřný drak (v originále Sea Strike)
Operace Zlaté pobřeží (v originále Sea Fighter)
Hlavní roli v třetím románu hraje bojové vznášedlo Seafighter, kterému bude věnována tato rubrika v příštím čísle ATM.
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