Barracuda 945: Ponorka pro Hamás

Britský útvar SAS (Special Air Service) se řadí mezi nejznámější a nejlepší speciální jednotky na světě. Ale co kdyby se jeden z jeho špičkových příslušníků rozhodl přejít na druhou stranu a velet vojenským operacím nebezpečné teroristické skupiny? A co kdyby tato skupina mohla získat i výkonnou nukleární ponorku s řízenými střelami? Na český trh se dostává další román slavného britského spisovatele Patricka Robinsona, který rozvíjí právě takový scénář. Ropná a energetická infrastruktura na západě USA je těžce zasažena záhadnými katastrofami, za nimiž stojí íránské námořnictvo a palestinští teroristé, resp. jimi kontrolovaná ponorka ruské výroby. Právě její oficiální označení dalo jméno i celé knize.

Hamás útočí na USA
Příběh začíná v roce 1995 a zavádí nás do Palestiny, kde právě probíhá další operace izraelské armády. Ale tato je výjimečná faktem, že se jí v roli poradců účastní i příslušníci elitní britské jednotky SAS. Oboustranné násilí a řetězec náhod způsobí, že si jeden z Britů „vzpomene“ na muslimské kořeny své rodiny a přejde na stranu teroristické skupiny Hamás, která tak získává výkonného vojenského profesionála. Pod jeho velením Palestinci provádí odvážné (a úspěšné) operace proti Izraeli, ale to je jenom začátek. Major Rašhúd, jak si někdejší britský voják Ray Kerman říká, už plánuje daleko rozsáhlejší akci proti USA. Požádá o pomoc Írán a Čínu, které rovněž usilují o oslabení americké moci. Čína využije finanční slabosti Moskvy a zakoupí dvě nukleární ponorky třídy Projekt 945 Barrakuda, pro něž Írán a Hamás zajistí školené posádky. A v roce 2008 se Barrakuda konečně vydává na svou smrtící plavbu… Série výbuchů rozerve největší ropnou rafinérii, terminál a ropovod na Aljašce. Nehoda? Ale následují další exploze, jež ničí rafinérii ve státě Washington. To už je jasné, že USA jsou cílem neznámého nepřítele. Coby třetí je zasažena kalifornská elektrárna Lompoc, jejíž vyřazení uvrhne do tmy města Los Angeles a San Francisco. Ponorka Barrakuda, neboť to samozřejmě byly její řízené střely, jež na USA zaútočily, prchá do Střední Ameriky. Do poslední fáze plánu se znovu zapojuje Čína, jejíž firmy ovládají Panamský průplav. (To je poměrně málo známý, ale jasný fakt. Americká administrativa v roce 1999 neuváženě předala průplav Panamě, jež dosti podivným způsobem prodala práva na kontrolu zdymadel čínským firmám, které jsou napojeny na čínskou armádu, vládu a komunistickou stranu.) Ponorka se ukrývá v průplavu a Hamás se snaží zničit důkazy. USA proto povolávají do akce elitní jednotky SEAL, díky jejichž úspěšné operaci získají zpět kontrolu nad průplavem. Nevědí ovšem, že brzy už vypluje druhá Barrakuda, která má zasadit Americe ještě mnohem strašnější údery… (Přímým pokračováním této knihy je román Šamšír SL-2, o němž se dočtete více ve Střelecké revue 7/2009.)

Kvalitní, výkonné… a drahé
Ruská třída jaderných útočných ponorek Projekt 945 Barrakuda, kolem kterých se příběh točí, představuje v řadě ohledů unikát. Patří k třetí generaci ruských jaderných ponorek a jde také o jedna z technologicky nejvyspělejších podmořských plavidel ruské výroby. Jejich vývoj začal v roce 1972 v konstrukční kanceláři Lazurit z města Gorkij (dnešní Nižnij Novgorod) a stavba prvního kusu jménem K-239 Karp byla zahájena v roce 1979. Do služby v sovětském loďstvu byl zařazen v roce 1984, ve kterém byla zahájena také stavba druhého exempláře, který dostal název K-276 Krab. Ten vstoupil do výzbroje v roce 1987. Následně byly postaveny i dvě lodě zdokonalené třídy Projekt 945A Kondor, a sice K-534 Zubatka a K-336 Okuň, které vstoupily do výzbroje v letech 1990 a 1993. Západ zná ponorky Projekt 945 a Projekt 945A hlavně pod kódy Sierra-I a Sierra-II. Ponorka K-239 byla roku 1998 vyřazena; zbylá tři plavidla zůstávají ve službě, avšak s novými názvy podle měst, která přispívají na jejich údržbu a provoz: B-276 Kostroma, B-534 Nižnij Novgorod a B-336 Pskov. Základní potíž s těmito plavidly znamenají enormní pořizovací i provozní náklady, jež vyplývají zejména z faktu, že trupy jsou vyrobeny z titanové slitiny. Díky ní se mohou potopit hlouběji než ponorky ocelové a lze je velice těžko zjistit magnetickými senzory, jenže současně stojí čtyřikrát více než trupy z oceli. Právě proto nakonec vznikly jen ony čtyři kusy a nebylo dokončeno první plavidlo dále zdokonalené třídy Projekt 945B Mars. Loďstvo dalo přednost „konkurenční“ ocelové třídě Projekt 971 Ščuka-B, vyvinuté leningradskou kanceláří Malachit, a dnes tyto lodě (známé i pod kódem Akula) tvoří páteř flotily útočných ponorek Ruska. Coby zajímavost lze doplnit, že ponorky Projekt 945 se začínaly stavět ve vnitrozemských loděnicích v Gorkém, teprve k dokončení byly odtaženy do známého severomořského přístavu Severodvinsk.

Otazníky nad výzbrojí
Energii pro třídu Projekt 945 Barrakuda dodává jaderný reaktor OK-650A o výkonu 190 MW, jenž pohání čtyři parní generátory, které roztáčejí lodní šroub a zároveň vyrábějí elektřinu pro všechna palubní zařízení. Málo známým faktem je, že kromě hlavního šroubu má plavidlo dva menší pro nouzové stavy či tichý chod. Jak je u moderních ruských ponorek obvyklé, všechny činnosti jsou maximálně automatizovány, takže osádka je menší než u západních lodí; na třídě Barrakuda jde o 61 osob, zatímco např. americké útočné ponorky třídy Los Angeles potřebují 113 lidí. (Menší posádka na druhou stranu znamená menší flexibilitu při krizových situacích.) Ponorky Projekt 945 byly a pořád jsou pokládány za špičková plavidla a řada informací o nich se utajuje, takže se nelze divit, že se různé zdroje často rozcházejí v přesných údajích. Týká se to mj. výzbroje, ačkoli renomované zdroje se shodují, že ponorka má osm torpédometů, z nich čtyři ráže 533 mm a čtyři ráže 650 mm. Na palubě lze pro ně přepravovat zásobu až 40 zbraní, mezi kterými mohou být klasická šroubová torpéda (včetně velkých 650mm torpéd s dosahem až 100 km a nukleární hlavicí), torpéda s raketovými urychlovači řady RPK či různé miny. Na čem ale nepanuje shoda, to jsou střely s plochou dráhou letu 3M10 (RK-55) Granat, které jsou v románu použity k útokům proti Americe (více o těchto zbraních ve Střelecké revue 7/2009). Některé zdroje tvrdí, že je mají lodě tříd Projekt 945 i 945A, podle jiných je nesou až ponorky Projekt 945A a podle ještě jiných je nemají ani jedny. (Ale i kdyby platila poslední verze, jistě by nebyl problém tuto výzbroj dodatečně integrovat, což ostatně proběhne i v knize.) Není ani jisté, zda má třída Projekt 945 řízené rakety proti nízko létajícím vzdušným cílům, odpalované z věže, a pokud je opravdu má, zda se jedná o zbraně řady Strela nebo Igla (lodě Projekt 945A mají s největší pravděpodobností střely Igla-M). Ponorky nesou samozřejmě i soustavu sonarů a dalších senzorů, a navíc mají odpojitelnou únikovou komoru, díky které se v případě havárie může celá posádka zachránit z hloubky až 1500 m.

Rozšiřování technologií
Mohlo by Rusko skutečně dodat Číně nebo Íránu výkonné jaderné ponorky? V současné době se to nezdá jako pravděpodobné, ale určitý precedens existuje. Žádná země vlastnící nukleární ponorky zatím nikdy takovou loď do zahraničí neprodala, Sovětský svaz však Indii na tři roky (1988-1991) pronajal jadernou ponorku třídy Projekt 670 (západní název Charlie-I), která tam obdržela název Chakra. V nejbližší době by mělo Rusko pronajmout Indii na deset let útočnou ponorku třídy Projekt 971A (kód Akula II); konkrétně se má jednat o loď K-152 Něrpa, na níž během zkoušek v listopadu 2008 došlo k vážné nehodě a úmrtí 20 osob. Vztah Ruska k Číně a Íránu je ovšem přece jen odlišný než k Indii, a proto nelze očekávat, že by se scénář z románu naplnil. V obecnější rovině jej však lze chápat jako varování před rostoucími technologickými schopnostmi nestátních aktérů, tj. teroristických a povstaleckých skupin nebo organizovaného zločinu. Už dlouho neplatí, že by tyto subjekty disponovaly jen lehkými střelnými zbraněmi či výbušninami. Řada skupin dnes vlastní např. přenosné protitankové nebo protiletadlové řízené střely či lehké dělostřelectvo, jak dokazuje občasné ostřelování izraelských měst raketami, jež mají dolet v desítkách kilometrů. Některé teroristické či guerillové skupiny se dokonce mohou chlubit „letectvem“, což se týkalo např. (již zničené) skupiny Tamilských Tygrů, která užívala k útokům letadla značky Zlín (viz Střeleckou revue 5/2008). Libanonská organizace Hizballáh a kolumbijská FARC zase provozují bezpilotní průzkumné letouny. Není asi nijak překvapivé, že technologicky nejvyspělejší skupiny jsou ty s největším přísunem peněz, které jim zajišťuje buď obchod s drogami, nebo podpora „darebáckých států“, popřípadě obojí. V této souvislosti stojí za zmínku, že FBI v roce 1997 překazila plán ruské a kolumbijské mafie zakoupit ruskou dieselelektrickou ponorku a využít ji k pašování kokainu do Ameriky. Možnost, že by některá teroristická či guerillová organizace získala a používala vyzbrojenou ponorku, proto rozhodně není tak nereálná, jak by se na první pohled mohlo zdát.
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TTD ponorky třídy Projekt 945 Barrakuda
Posádka (z toho důstojníků)
61 (30)
Výtlak na hladině
5900 tun
Výtlak pod hladinou
9800 tun
Celková délka
107 m
Celková šířka
12,2 m
Standardní ponor
8,8 m
Výkon jaderného reaktoru
190 MW
Výkon parních turbín
37 MW
Max. rychlost na hladině
12 uzlů
Max. rychlost pod hladinou
35 uzlů
Samostatná výdrž
100 dnů
Běžná hloubka ponoření
480 m
Mezní hloubka ponoření
600 m
Destrukční hloubka
900 m
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