YJ-20 a YJ-21:
Čínské protilodní trumfy

Dne 20. ledna 2020 bylo do čínského loďstva oficiálně přijato plavidlo Nanchang, první velký raketový torpédoborec Typ 055. Impozantní událost opět rozvířila diskuse o výzbroji této třídy lodí. Už přibližně dva roky totiž přibývá indicií, že ponesou rovněž dva nové typy protilodních střel, jednu křižující hypersonickou a druhou balistickou.

Velké raketové torpédoborce Typ 055, v západním systému někdy označované také jako třída Renhai (a mnohdy řazené spíše mezi křižníky), dokládají působivý pokrok čínského zbrojního a loďařského průmyslu. Nepochybně se řadí mezi nejvýkonnější třídy válečných lodí na světě a zřejmě se mohou měřit i s americkými třídami Arleigh Burke či Ticonderoga. První plavidlo zahájilo aktivní službu, druhé a třetí absolvují plavební testy, další tři byla spuštěna na vodu a nejméně dvě další se stavějí. Pracuje se již rovněž na modernizované verzi Typ 055A, která se má vyznačovat mj. rozšířeným arzenálem výzbroje.

Rakety na nových plavidlech
Plavidla Typ 055 nesou celkem 112 univerzálních vertikálních šachet (64 vpředu a 48 vzadu), přestože patrně ne všechny mají stejnou délku. Odpalovací zařízení standardu GJB 5860-2006 totiž existují v několika verzích s délkou od 3,3 do 9 m a kvůli konstrukci trupu se na plavidle nalézají šachty několika různých délek. Základní typy nesených zbraní zahrnují protiletadlové řízené rakety HHQ-9 a HHQ-16, protilodní a protizemní střely YJ-18, protizemní střely CJ-10 a raketová torpéda CY-5. Šachty mají průřez čtverce o straně 0,85 m, což logicky znamená, že to je i maximální průměr těla každé zbraně, ale řada zdrojů tvrdí, že do šachty lze zasunout též modul se čtyřmi protiletadlovými střelami DK-10A. Obecně se navíc očekává, že se spektrum zbraní ještě výrazně rozšíří, což souvisí i s vývojem zdokonalené verze lodě, jež ponese název Typ 055A. Mezi hlavní změny má patřit integrovaná elektrická pohonná soustava, díky níž se objeví zcela nové principy zbraní. Místo 130mm kanonu H/PJ-38 by se tak mohlo namontovat elektromagnetické dělo (railgun) a na místa komplexů blízké obrany H/PJ-11 s 30mm kanony (více v č. 2/2020) by mohly přijít lasery. V šachtách se potom mají objevit nové rakety HQ-26 k protiraketové obraně, nejvíce se však hovoří o nových protilodních střelách, pro které čínské zdroje používají názvy YJ-20, YJ-21, YJ-XX a YJ-2X.

Existence dvou nových typů
Jisté je, že se jedná o připravované balistické (a)nebo hypersonické protilodní rakety, přestože je nutno zdůraznit, že značná část dostupných informací má neoficiální a spekulativní povahu, což se do určité míry týká i názvů. Přinejmenším jméno YJ-21 je však nesporné, protože se již vyskytlo v článku na oficiálních stránkách Šanghajské dopravní univerzity (Shanghai Jiaotong University), jenž informoval o vývoji trupu z hořčíkových slitin pro novou raketu. O existenci nové protilodní hypersonické zbraně pak mluvila např. prezentace, která byla použita na jedné přednášce na čínské námořní akademii. Už delší dobu se objevují náznaky, že by pro Typ 055 měly vzniknout i protilodní balistické rakety. Občas dochází k různým záměnám, ale s velkou mírou pravděpodobnosti se dá usoudit, že už existují dvě nové protilodní zbraně, a to křižující hypersonická a manévrující balistická. První patrně nese označení YJ-20, zatímco ta balistická se jmenuje YJ-21. (Názvy YJ-XX a YJ-2X mohly odkazovat na pokusné fáze programů, popř. mohlo jít o formu zápisu čísla 20.) Oba typy prý již prodělaly pozemní zkoušky a v konstrukci obou se údajně uplatňuje 3D tisk, ale jinak je zatím konkrétních údajů málo, ačkoliv se zdá, že oba nové typy čínských protilodních raket představují nějaké příbuzné či deriváty již známých zbraní. Nespornou skutečností totiž je, že v oborech hypersonických prostředků a protilodních balistických raket zaznamenala Čína impozantní pokrok.

Hypersonická křižující střela
Jako důkaz lze uvést střelu, jež se označuje DF-100, YJ-100 či CJ-100 a absolvovala premiéru na říjnové přehlídce v Pekingu (více v č. 11/2019). Raketové síly zveřejnily i video, v němž se vyskytuje start této střely, z něhož vyplývá, že se jedná o dvoustupňovou konstrukci, která má startovací raketový stupeň a letový náporový motor s čelním sacím otvorem. Celková délka se pohybuje kolem 10 m a startovací stupeň má průměr mezi 1 a 1,5 m, zatímco hlavní stupeň je viditelně štíhlejší (průměr méně než 1 m). Dosah DF-100 přesahuje 1000 km (možná dokonce až 2000 km) a letová výška je údajně „blízká vesmíru“, takže se mluví o hodnotách 30 000 až 50 000 m. Rychlost letu má činit Mach 3 až 4, možná i více. Vzhled naznačuje, že nová střela DF-100 je příbuzná některého z pokusných hypersonických těles, jež byla v Číně odzkoušena. Nejvážnějším kandidátem je zřejmě typ Ling Yun-1 („Stoupající oblak“), který v květnu 2018 představila čínská Národní univerzita obranných technologií a který údajně dosahuje rychlosti Mach 6. Další taková tělesa nesou názvy MF-1 a Xing Kong-2. Lze tedy soudit, že také YJ-20 vznikla podobně, resp. jako aplikace některého z těchto experimentů. Dokonce nelze vyloučit, že její hlavní stupeň bude shodný s DF-100, ačkoliv kvůli rozměrům šachet by se samozřejmě musel použít jiný (menší) startovací raketový stupeň.

Protilodní balistické zbraně
Druhým novým typem protilodní zbraně má být balistická střela, patrně nazvaná YJ-21. Může to svádět k úvaze, že půjde o obměnu pozemní protilodní balistické střely DF-21D, jenže ta se do palubních šachet v žádném případě nemůže vejít, jelikož na délku měří 10,7 m a v průměru má 1,4 m. Řešení se ale může nalézat jinde, protože čínský zbrojní průmysl vyvinul a vystavil nejméně tři menší exportní protilodní balistické rakety; konkrétně jde o typy CASIC CM-401, CPMIEC BP-12B a CALT M20B. Představily se na výstavách Zhuhai Airshow 2016 a 2018 a max. dolet všech se uvádí jako 280 či 290 km, aby vyhověl limitům vývozního režimu MTCR (max. 300 km), ale spekuluje se, že případné verze pro ozbrojené síly ČLR mohou mít dostřel podstatně větší, možná až 1000 km. Všechny tři typy by vyhovovaly z hlediska průměru, jenž se pohybuje mezi 0,6 a 0,85 m, a většina by odpovídala také délkou. Dá se tedy předpokládat, že YJ-21 je odvozena z některé z těchto konstrukcí, jež pro koncové navádění na cíl používají aktivní radarový (a)nebo pasivní infračervený senzor. V tomto kontextu je ale třeba zdůraznit, že nové protilodní rakety (jakkoli působivé parametry mohou mít) představují pouze část celé soustavy („kill chain“), jež musí zahrnovat také lodní, pozemní, vzdušné či kosmické systémy pro sledování cílových plavidel. Jen pokud Čína takovou soustavu skutečně vybuduje, mohou její nové střely fungovat jako opravdu efektivní zbraně.
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Protilodní hypersonický kluzák?
Objevily se také úvahy, že protilodní balistická střela (patrně zvaná YJ-21) nemusí být „čistá“ balistická střela, nýbrž spíše nosič hypersonického klouzavého tělesa, což by mohlo vysvětlit i občasné záměny obou nových typů protilodních střel. Šlo by tedy o jistou obdobu nové zbraně DF-17, která spojuje část trupu balistické rakety DF-16 a hypersonický kluzák DF-ZF a nabízí dosah zřejmě přes 2000 km. Podle čínských zdrojů už existuje též výkonnější typ DF-27, jenž kombinuje DF-ZF a první stupeň střely DF-26, takže nabízí dosah až 7000 km. Pokud by však podobně fungovala i YJ-21, musela by nosit jiný typ klouzavého tělesa, jelikož kluzák DF-ZF by se do šachet o straně 0,85 m zcela určitě nevešel.
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