Bereg a Bal: Ruské systémy pobřežní obrany

Jako systémy pobřežní obrany se označují zbraně, které jsou umístěny na suché zemi, avšak mají zasahovat proti námořním cílům. V praxi jde o kanony a řízené střely na pobřeží, které jsou určeny proti hladinovým lodím plujícím v pobřežních vodách příslušného státu. Systémy pobřežní obrany byly vždy rozvíjeny zejména v Rusku, jehož ozbrojené síly musejí chránit mimořádně dlouhou linii pobřeží. V této tradici dnes pokračují dva nejmodernější komplety pro pobřežní obranu Bereg a Bal.

Systém A-222 Bereg
Hlavňový systém pobřežní obrany A-222 Bereg lze stručně popsat jako 130mm samohybné dělo na kolovém podvozku. Jeho vývoj byl zahájen v polovině 70. let v konstrukční kanceláři CKB Titan pod vedením Viktora Alexandroviče Šipunova. Teoretická fáze vývoje skončila v roce 1980, kdy byla dokumentace odeslána výrobnímu závodu PO Barikady. První pokusný exemplář byl vyroben v roce 1988 a následovaly intenzivní zkoušky v oblasti poblíž města Feodosie, které trvaly do roku 1992. O rok později byl systém Bereg představen na zbrojním veletrhu IDEX 1993 ve Spojených arabských emirátech. V roce 1996 byl přijat do výzbroje ruského námořnictva a je nabízen i zahraničním zájemcům.
Systém Bereg je určen k ničení všech hladinových lodí, které plují ve vzdálenosti do 20 km od pobřeží rychlostí až 200 uzlů. Sekundárně jím lze postřelovat také pozemním cíle. V praxi se počítá s jeho použitím především v oblastech a situacích, v nichž nelze efektivně nasadit obranné systémy s protilodními střelami. Typickým příkladem jsou regiony s členitou linií pobřeží a množstvím výběžků, průlivů a ostrůvků, jaké se vyskytují mj. na ruském Dálném východě nebo v jihovýchodní Asii.
Do systému A-222 Bereg patří tři typy vozidel. Všechny jsou umístěny na podvozku těžkého nákladního automobilu MAZ-543M s pohonem 8×8, který na silnici dosahuje rychlosti až 60 km/h, má dojezd přes 850 km a vyznačuje i výbornou průchodností v těžkém terénu. Prvním z těchto vozidel je palebné vozidlo SAU (Samochodnaja Artillerijskaja Ustanovka) se 130mm kanonem. Tato zbraň je konstrukčně blízce příbuzná námořním kanonům stejné ráže, které se hojně vyskytují na ruských bojových plavidlech. Její teoretická rychlost palby dosahuje 72 ran za minutu a střílí protipancéřové nebo tříštivé projektily o hmotnosti 33,4 kg. Na vozidle SAU je zbraň umístěna ve věži s náměrem od –5 do +50 stupňů a odměrem ±120 stupňů. SAU má osádku osmi mužů a převáží 44 kusů munice.

Struktura systému Bereg
Druhým vozidlem systému Bereg je vozidlo velitelské a řídicí, v ruštině označované jako CP (Centralnyj Post). Na podvozku MAZ-543M je instalována rozměrná skříňová nástavba, v níž se nachází především sofistikovaný systém řízení palby a komunikační prostředky. Základem systému řízení palby je radiolokátor, který dokáže zachytit cíl na vzdálenost nejméně 35 km. Současně může sledovat čtyři cíle a navádět palbu na dva z nich. Kromě toho může získávat dodatečné údaje o poloze cílů z dalších zdrojů včetně pozorovacích vrtulníků. Kromě radaru má CP i televizní a infračervené senzory a laserové dálkoměry. Údaje o cílech jsou předávány palebným vozidlům šifrovaným rádiovým spojením, při čemž velitelské a palebné vozidlo od sebe mohou být vzdálena až 1000 metrů. Osádku CP tvoří sedm mužů.
Třetí součástí kompletu Bereg je podpůrné vozidlo MOBD (Mašina Obespečenija Bojevovo Děžurstva). V jeho skříňové nástavbě je umístěn silný zdroj energie pro velitelské vozidlo CP, dále dvě malé místnosti pro odpočinek obsluhy celého systému, kuchyňka, jídelna a sklad se zásobou konzervovaných potravin a pitné vody. MOBD má pro vlastní ochranu také 7,62mm kulomet PKT. Osádka tohoto vozidla je čtyřčlenná.
Je třeba dodat, že i palebné vozidlo samo má jednoduchý systém řízení palby, který obsahuje malý radiolokátor, televizní kameru a laserový dálkoměr, takže je schopné boje i samostatně. V takovém případě však může postřelovat jen cíle v přímé viditelnosti. Plné využití možností systému Bereg je tedy možné až při kombinaci s řídicím vozidlem CP a podpůrným vozidlem MOBD. Úplná baterie systému A-222 Bereg pak čítá jedno řídicí vozidlo CP, šest palebných vozidel SAU a dvě podpůrná vozidla MOBD. Šest vozidel SAU znamená zásobu až 264 kusů munice, což postačuje ke zničení dvou až tří torpédoborců, popř. osmi až deseti vyloďovacích plavidel. Zásoby převážené dvěma vozidly MOBD pak stačí na zcela nezávislé fungování této baterie (celkem 63 mužů) po dobu jednoho týdne.

Systém Bal a řízená střela Uran
Druhou linii obrany pobřeží by měl tvořit komplet 3K60 Bal s protilodními řízenými střelami 3M24 Uran. Tato střela byla vyvíjena od dubna roku 1984 konstrukční kanceláří OKB Zvezda pod vedením G. I. Chochlova. Střela Uran existuje v několika verzích, které jsou určeny pro různé nosiče. Za základní je považována varianta navržená pro hladinové válečné lodě, která se v kódu NATO označuje SS-N-25 Switchblade. Dále existuje verze pro letouny s pevným křídlem Ch-35U a pro vrtulníky Ch-35V (v kódu NATO mají název AS‑20 Kayak). Pobřežní obranný systém 3K60 Bal (v kódu NATO SSC-6 Stooge) využívá střely, které jsou prakticky totožné se základní lodní verzí. Pro export je střela sama nabízena jako Ch-35E a celý systém Bal má exportní jméno Bal-E.
Řízená střela 3M24 Uran se svou konstrukcí a způsobem použití podobá známější americké střele AGM-84 Harpoon, podle čehož se jí v USA přezdívá „Harpoonskij“. Samotná střela je dlouhá 3,75 m, ale k její zádi je připojený startovací raketový motor na tuhé pohonné hmoty, s nímž délka vzrůstá na 4,4 m (letecké verze však tento startovací stupeň nemají). Střela má skládací plochy o rozpětí 1,17 m a její trup má průměr 0,42 m. Vzlétá z válcového kontejneru pomocí startovacího raketového motoru; po jeho vyhoření se spouští letový proudový motor, s nímž střela dosahuje vysoké podzvukové rychlosti (cca 1100 km/h).
V první fázi letu se střela řídí inerciální naváděcí soustavou do prostoru, kde se má nacházet cíl. V této oblasti pak cíl vyhledá a zasáhne pomocí aktivní radiolokační soustavy ARGS-35 vyvinuté konstrukční kanceláří Leninec. Po většinu letu se pohybuje ve výšce 5-10 metrů nad hladinou moře, ale ve finální fázi klesá až na úroveň 3-5 metrů, což podstatně ztěžuje obranu před ní. Cíl je zasažen kumulativní a tříštivou-zápalnou hlavicí o hmotnosti cca 145 kg, jejíž účinek postačuje na potopení válečného plavidla do výtlaku 5000 tun, což odpovídá středním torpédoborcům. Střela Uran má efektivní dostřel od 5 do 130 km.

Struktura systému Bal
Do systému pobřežní obrany Bal patří čtyři typy vozidel. Stejně jako u kompletu Bereg byl i v tomto případě kladen zvláštní důraz na pohyblivost a vytrvalost, takže všechna vozidla mají podvozky těžkých nákladních automobilů kategorie 8×8. Zpočátku byl komplet Bal postaven na šasi MAZ-543M, ale nyní se obvykle prezentuje na modernějším podvozku MZKT-7930 Astrolog, který má větší dojezd (přes 1000 km).
První typ vozidla představuje samohybné odpalovací zařízení SPU (Samochodnaja Puskovaja Ustanovka), které nese na zádi svazek osmi kontejnerů se střelami 3M24 Uran; tyto střely je možné vypouštět v intervalech tří sekund. Osádku vozidla SPU tvoří šest mužů. V blízkosti každého odpalovacího zařízení SPU se obvykle nachází i transportní a nabíjecí vozidlo TPM (Transporto-Peregruzočnaja Mašina), které převáží náhradní svazek osmi kontejnerů a rovněž jeřábové rameno. Pomocí něj lze během několika minut sejmout prázdný svazek z rampy SPU a nahradit jej svazkem novým. Osádku TPM tvoří dva muži.
Třetím prvkem je samohybné velitelské, řídicí a spojovací středisko SKPUS (Samochodnyj Komandnyj Punkt Upravlenija i Svjazi) se sedmičlennou osádkou. V zadní části kontejneru SKPUS se nalézá sledovací a zaměřovací radiolokátor, v prostředním bloku jsou prostory pro obsluhu a přední část kontejneru obsahuje různá podpůrná zařízení. Radiolokátor systému Bal může pracovat i v pasivním režimu, tj. může pouze přijímat vyzařování nepřátelských radarů. Dokáže také proniknout pasivním i aktivním radarovým rušením. Posledním typem vozidla je vozidlo komunikační neboli MS (Mašina Svjazi). Jeho úkolem je zajištění transferu informací mezi baterií Bal a vyššími úrovněmi velení a také příjem dat o poloze cílů z externích zdrojů, zejména radarů na palubách spojeneckých lodí a letadel. Typickou baterii systému Bal tvoří čtyři odpalovací zařízení SPU, čtyři nabíjecí vozidla TPM, jedno nebo dvě velitelská a řídicí vozidla SKPUS a jedno komunikační vozidlo MS.

Perspektivy
Vývoj kompletu Bal je ukončen a několik baterií prochází zkouškami u ruského námořnictva, nejsou však zařazeny v operační službě. Kvůli finančním problémům ruských ozbrojených sil není jasné, kdy bude komplet Bal zařazen do výzbroje, takže akciová společnost Tajfun, která nyní Bal vyrábí, spoléhá především na zahraniční zájemce. V úvahu připadají zejména Indie a Vietnam, které mají dobré zkušenosti s lodní verzí střely 3M24 Uran.
Je známo, že v Rusku byl zahájen i vývoj nového systému pobřežní obrany 3K55 Bastion, jež má v kódu NATO označení SSC-X-5. Jeho základem je řízená střela 3M55, která je odvozena od námořní střely P-800 Oniks (Bolid), resp. od její letecké verze Ch-61 Jachont. Tato střela je poháněna náporovým motorem, díky němuž dosahuje 2,5násobku rychlosti zvuku. Dále se uvažovalo o pobřežním samohybném odpalovacím zařízení pro obávané námořní střely 3M80 Moskit (P-270, Ch-41), které dosahují dokonce trojnásobku rychlosti zvuku, ale tento návrh podle dostupných informací nebyl realizován. Oba tyto projekty však rozhodně svědčí o tom, že námořní síly Ruské federace se systémy pobřežní obrany i nadále počítají.
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