Výzbroj vrtulníku Z-10ME:
Pestrý arzenál pro široké spektrum úkolů

Mezi velice zajímavé exponáty na výstavě Airshow China 2018 patřil bojový vrtulník Z-10ME, který byl prezentován s mimořádně rozmanitou sestavou zbraní. Její složení naznačuje, že tato verze již svým potenciálem překračuje „klasický“ bitevní vrtulník, jelikož se může podílet mj. i na námořních operacích a podpoře speciálních sil.

Čínskému bitevnímu vrtulníku Z-10 byl věnován rozsáhlý materiál v č. 11/2018. Záhy poté se veřejnosti představila nová varianta s označením Z-10ME, která se označuje také jako Osprey a je určena pro světový trh. Písková kamufláž a nové filtry na sacích otvorech naznačují, že se mezi potenciální zákazníky řadí země Středního Východu. Čínská média tvrdí, že by mohlo jít o Saúdskou Arábii, Kuvajt či Írán, z dalších zemí to mají být Thajsko nebo Malajsie. Z-10ME se vyznačuje také dalšími změnami, mezi něž náleží nové pancéřové desky (údajně zhotovené z grafenu, což je mimořádně pevná forma uhlíku), čidla varující před ozářením laserem a před blížícími se raketami či kanon ráže 20 mm NATO. Oproti základní verzi se značně rozšířil též arzenál výzbroje, kterou lze nést pod čtyřmi závěsy.

Nové řízené střely vzduch-země
Stroje Z-10 v ozbrojených silách ČLR jako svou standardní protitankovou zbraň užívají střelu HJ-9 s naváděním po laserovém paprsku a nově také typ HJ-10 s řízením po optickém kabelu. U vystaveného Z-10ME se ale kupodivu ani jeden z těchto typů nenalézal a návštěvníci viděli pouze trubici pro zastaralou raketu HJ-8 s naváděním po drátě. O to větší byl ovšem sortiment nových typů střel vzduch-země. Pod jedním ze závěsů se tak nacházela konzola pro hned čtyři střely CM-502KG, které náleží do nabídky společnosti CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) a reprezentují další evoluci střely AR-1. Primárně vznikly coby výzbroj bezpilotních strojů, ačkoliv je samozřejmě mohou odpalovat i nejrůznější pilotované letouny a vrtulníky. CM-502KG přepravuje hlavici o váze 11 kg a může užívat různé způsoby navádění, např. poloaktivní laserové či pasivní infračervené. Maximální dolet činí 25 km. Další moderní raketa, která původně vznikla pro bezpilotní stroje, se jmenuje TL-2 a pochází od konkurenční společnosti CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Je navržena coby velice lehká (Z-10ME opět může nést konzoly pro čtyři střely) a veřejnosti se představila roku 2016. Nabízí maximální dosah okolo 6 km a je vybavena poloaktivním laserovým naváděním, díky němuž lze zaměřit cíl před odpálením či až po něm.

Další typy protizemních zbraní
Do výzbroje Z-10ME patří také střela vzduch-země AG-300/M od firmy CASIC. Nese hlavici o hmotnosti 50 kg a nabízí dolet až 18 km. Jde vlastně o prostředního člena „rodiny“ AG-300, do které spadá též menší AG-300/S (dosah 1,5 km) a větší AG-300/L (dosah 40 km). Všechny standardně používají poloaktivní laserové navádění, ale existuje i možnost použít infračervený senzor nebo navádění milimetrovým radarem. Dalším zajímavým produktem od firmy CASIC je zbraň CM-501XA, která patří do kategorie tzv. vyčkávající munice. Média ji popisují i jako miniaturní střelu s plochou dráhou letu, čemuž odpovídá také aerodynamické řešení s nápadně hranatým trupem a rozkládacími plochami. CM-501XA nese senzory, díky kterým lze provést průzkum cíle a posléze dálkově navedený útok. Palivo stačí na 30 minut letu a střelu je možno řídit na vzdálenost až 70 km. Původně vznikla pro pozemní taktický raketový systém, z něhož se dají odpalovat také další typy řízených raket (a sice CM-501X, CM-501GA a CM-502), ale v poslední době se nabízí i jako letecká výzbroj. Dalším typem značky CASIC pro Z-10ME je lehká nadzvuková protiradarová raketa CM-102, která se představila v roce 2014 coby součást výzbroje letounu JF-17 Thunder. Nese hlavici o hmotnosti 80 kg, nabízí max. dosah 80 až 100 km a cíl údajně zasahuje s odchylkou menší než 7 m.

Rakety BRM1 a naváděné pumy
Pod jedním ze čtyř bočních závěsů Z-10ME se nalézala nenápadná válcová raketnice se sedmi hlavněmi, na první pohled určená pro neřízené rakety ráže 90 mm. Přestože do ní skutečně lze tyto střely umístit, v současnosti se spojuje spíše s 90mm raketami BRM1 značky NORINCO, které lze označit za čínský protějšek americké zbraně APKWS. V podstatě tudíž jde o obměnu neřízené rakety, která však má jednoduchý poloaktivní laserový naváděcí systém pro útoky na malé bodové cíle. Raketa BRM1 váží 16,8 kg a nabízí dolet kolem 6 km. Výrobce zdůrazňuje, že ji lze použít též coby protitankovou zbraň, protože salva raket dokáže překonat i prostředky aktivní ochrany tanků. NORINCO samozřejmě dodává i několik typů 90mm neřízených raket, jež nesou hlavice s různými účinky. Další kategorií zbraní, které na helikoptérách vídáme dost vzácně, jsou naváděné bomby. Do arzenálu Z-10ME patří hned dva typy, jež opět reprezentují produkty zbrojovky NORINCO, která je běžně popisuje jako tzv. duální pumy. Typy GB-25 a GB-50 (čísla udávají hmotnosti v kilogramech) totiž obsahují současně dva systémy navádění, a to družicový a poloaktivní laserový. NORINCO nabízí také obdobné zbraně o váze 100, 250 a 500 kg, určené jako výzbroj nadzvukových letounů.

Výzbroj i pro námořní operace
Pro čínské námořnictvo se připravuje palubní úprava helikoptéry Z-10 s označením Z-10S, od níž se očekává mj. palebná podpora výsadkových operací či boj s hladinovými cíli. Vystavená exportní varianta Z-10ME však již zjevně může používat i protilodní zbraně, protože poblíž ní byly umístěny také dva velmi podobné, ale ve skutečnosti konkurenční typy protilodních střel. Oba nabízejí dolet zhruba 25 km a vycházejí z téže základní konstrukce, jež dovoluje používat různé typy koncového navádění. Standardní je aktivní radarové, avšak v případě potřeby se dá střela vybavit též televizním či infračerveným systémem. První raketa nese název C-701K, má hmotnost 117 kg a pochází od firmy CASIC, kdežto střelu YJ-9E o váze 105 kg nabízí značka CPMIEC (China Precision Machinery Import-Export Corporation). Obě rakety se dají použít i pro útoky na pozemní cíle. Velmi neobvykle působila skutečnost, že u Z-10ME bylo umístěno také lehké torpédo ET60 ráže 324 mm. V Číně již vzniklo několik takových torpéd, vesměs na bázi italského typu Whitehead A244/S. Je možné, že torpédo ET60 je exportní obměna zbraně Yu-7, což by znamenalo dosah 14 km a max. rychlost 45 uzlů. Vrtulník Z-10ME pochopitelně nenese senzory pro samostatné zjištění ponorky, může ovšem získat informaci o její poloze od spojeneckých letadel či lodí a posléze torpédo vypustit.

Střela TY-90 a různé kontejnery
Pod jedním ze čtyř závěsníků Z-10ME se nacházela konzola pro čtveřici raket TY-90 (ačkoliv tam byl fyzicky přítomen pouze jediný kus), což je skutečně pozoruhodná zbraň, protože jde o první střelu vzduch-vzduch, jež byla vytvořena speciálně pro helikoptéry, resp. jejich souboje. Jinak se pro tento účel používají vesměs deriváty přenosných protiletadlových raket, jako jsou Stinger a Igla. Střela TY-90 měří na délku 1,9 m, má průměr 90 mm, váží 20 kg a nese hlavici o hmotnosti 3 kg. Na svůj cíl se navádí duálním pasivním čidlem, které pracuje v infračervené a ultrafialové části spektra. Její největší dálkový dostřel i výškový dostup činí 6 km. Raketa se dočkala i využití v několika pozemních a námořních systémech protivzdušné obrany. Z-10ME může nést i válcový kontejner PC-1AY, v němž je zabudován kulomet QJK-99 ráže 12,7 mm. Pod jedním ze závěsů byl umístěn hranatý kontejner s nápadnými chladicími mřížkami, patrně obsahující systémy elektronického boje. Další možný podvěs reprezentuje pouzdro CLA-01W MIR Laser Jamming Pod, což je (jak název napovídá) směrový infračervený rušič pracující na laserovém principu. Pozoruhodné spektrum zbraní, obranných prostředků i dalších systémů se dá považovat za demonstraci potenciálu vrtulníku Z-10ME Osprey s tím, že každý zákazník si samozřejmě může stroj konfigurovat podle svých potřeb.
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Bezpilotní letoun Sky Wing 6
Nezvyklou součást arzenálu Z-10ME představuje malé bezpilotní letadlo SW-6 (Sky Wing 6), jež si odbylo premiéru v roce 2016 coby prvek výzbroje průzkumného vrtulníku Z-11WB. Jde o velice kompaktně řešený letounek o délce pouze 1,5 m s dvěma křídly o rozpětí 2,4 a 2,9 m. Přední je složeno nad trupem, zatímco to zadní pod trupem, díky čemuž se dá letounek snadno umístit pod závěsník na boku vrtulníku a během letu vypustit. Na zádi SW-6 se nachází tlačná vrtule, kterou pohání elektromotor s baterií postačující na 60 minut letu. Letounek se vypouští ve výšce 2000 až 3000 m, odkud doklouže na určenou operační výšku, která činí max. 1000 m a kde dosahuje rychlosti asi 100 km/h. Z celkové váhy 20 kg tvoří užitečná zátěž 5 kg. Stroj je možno použít k průzkumu za pomoci televizní kamery či infračerveného senzoru, ačkoli může nést též frekvenční rušičky pro elektronický boj. Let obvykle probíhá po předem zadané trase, ovšem letounek lze pochopitelně i přímo dálkově ovládat, jelikož součástí výbavy je i datalink pro přenos dat v reálném čase. Objevila se také zajímavá spekulace, že by SW-6 mohl obdržet malou výbušnou hlavici, takže by mohl sloužit pro „sebevražedné“ útoky na málo odolné cíle, resp. jako prostředek z kategorie vyčkávající munice.

Podpora speciálních jednotek
Jinou pozoruhodnou schopnost vrtulníku Z-10ME představuje možné použití v rámci podpory operací speciálních sil. Jeho celková nosnost totiž činí okolo 3000 kg, ale kromě výzbroje pod čtyřmi bočními závěsy dokáže nést také náklad pod závěsným hákem pod trupem. Na výstavě Airshow China 2018 se nedaleko stroje nacházela čtyřkolka se jménem „E Wolf Joint Strike“, ve skutečnosti derivát čtyřkolky značky JiaoLing, kterou zbrojovka CSGC nabízí v rámci řady Lynx pod označením CS/VP15 (více v č. 1/2019). Kromě přepravy dvou osob může čtyřkolka sloužit i jako zbraňová platforma, což na veletrhu názorně dokazovalo vypouštěcí zařízení pro protitankovou řízenou střelu TL-4, která pochází od firmy CASC (ačkoliv na světovém trhu je zpravidla nabízena pod hlavičkou NORINCO) a má pasivní televizní a infračervené navádění. Odpalovací zařízení se střelou váží 30 kg a lze útočit na cíle ve vzdálenosti od 100 do 6000 m. Čtyřkolka o váze cca 350 kg byla postavena na závěsné síti, což napovídá, že se zřejmě počítá s její dopravou v závěsu pod trupem Z-10ME. Byl by to vskutku inovativní krok, neboť žádný bitevní vrtulník dosud podobnou schopnost nenabízí.
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