ATAKR:
Nová ruská letadlová loď

V ATM 12/2004 byla popsána historie ruských letadlových lodí. Zdá se ovšem, že již brzy bude do této historie přidána další kapitola. Ruské námořnictvo formuluje konkrétní plány stavby dvou nových letadlových nosičů s nukleárním pohonem.

Rozpad bipolárního uspořádání světa zapříčinil zásadní změny vojenských strategií obou supervelmocí. Výrazně vzrostl počet regionálních konfliktů a krizí, jež vyžadují rychlé a účinné zásahy, a v roce 2001 začala otevřená válka proti terorismu. Pro USA jsou důležitými prostředky pro řešení těchto problémů operační svazy letadlových lodí s nukleárním pohonem. Naopak Rusko má nyní k dispozici pouze jednu letadlovou loď Admirál Kuzněcov, což pro velmocenskou politiku či protiteroristické operace prostě nestačí. Koncem devadesátých let tak v ruském námořnictvu převládl názor, že pokud se Rusko chce vrátit na post vlivné supervelmoci, neobejde se bez velkých letadlových nosičů s jaderným pohonem.

Debaty o koncepci
Podle aktuálních plánů ruského námořnictva by měly být do roku 2020 v provozu dva nové letadlové nosiče s nukleárním pohonem, které jsou označovány jako ATAKR (Atomnyj Ťažolyj Avianěsuščij Krejser). Bývalý nejvyšší velitel námořnictva admirál Vladimir Kurojedov prohlásil, že první kus se má začít stavět v letech 2009‑2010 a do služby u Severní flotily bude zařazen v období 2016‑2017. Druhá loď se má začít stavět po roce 2011 a má být součástí Tichomořské flotily.
V ruském námořnictvu se nyní vedou dva spory o podobě plavidel ATAKR. První se týká celkové koncepce. Jedna skupina prosazuje vzkříšení Projektu 1143.7 Uljanovsk, jehož stavba byla v roce 1991 zastavena. ATAKR by tedy měl být mírně zvětšenou obdobou Kuzněcova s jaderným pohonem. Druhá skupina však tvrdí, že je třeba navrhnout kompletně nový design, více podobný americkým letadlovým nosičům. Druhý spor se týká způsobu startu letadel. Jednodušší možností je skokanský můstek, který se osvědčil na Kuzněcovovi. Část expertů i námořních důstojníků ale považuje můstek za anachronismus a soudí, že ATAKR musí mít katapulty, pokud možno elektromagnetické. Již zmíněné plavidlo Uljanovsk mělo mít jak můstek, tak dva parní katapulty.
Je ale jisté, že v duchu ruské tradice bude mít ATAKR silnou výzbroj. Jejím základem má být několik desítek univerzálních šachet pro střely proti cílům ve vzduchu, na zemi, na hladině i pod hladinou. Pro blízkou obranu má sloužit několik systémů s kanony a raketami krátkého dosahu. Je možné, že ATAKR budou chránit i laserové nebo mikrovlnné zbraně.

Složení palubního letectva
Na palubě nosiče ATAKR má sloužit 60 až 70 letadel. Základním typem bude stíhací Suchoj T‑50 PAK FA, který doplní speciální stroje na bázi dvoumístného Su‑33UB (Su‑27KUB). Ten dnes plní jen cvičnou roli, ale v budoucnu má být základem mnoha verzí. Firma Suchoj připravuje mj. stíhací bombardér, stíhací letoun pro obranu flotily, protiponorkový a protilodní letoun, letoun pro elektronický boj, průzkumný letoun, velitelský a hlídkový letoun (AWACS) nebo vzdušný tanker. Široké uplatnění Su‑33UB naznačuje, že nakonec bude zvolen spíše skokanský můstek. Ten totiž neumožňuje start těžších strojů, jejichž mise tak budou plnit modifikace Su‑33UB.
Kromě těchto dvou hlavních typů má letový park plavidla ATAKR zahrnovat i menší počet bezpilotních letadel, a to průzkumných i bojových. Počítá se např. s průzkumnými letouny série Suchoj Zond. Z paluby letadlové lodě ATAKR budou samozřejmě operovat i protiponorkové a záchranné vrtulníky. Pravděpodobně půjde o typ Kamov Ka‑40, ale není vyloučeno ani použití námořní verze rusko‑evropského stroje EuroMil Mi‑38.
Plány ruského námořnictva se zdají být dobře propracované, ale jejich realizace bude záležet hlavně na tom, zda se na stavbu lodí ATAKR najde dostatek financí. Situace ruských ozbrojených sil se zlepšuje, avšak rozpočet je stále napjatý. Dá se proto předpokládat, že stanovené termíny realizace programu ATAKR se o několik let posunou.
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