Irácký protiletadlový hybrid

Po porážce režimu Saddáma Husajna našli koaliční vojáci obrovské množství irácké vojenské techniky, vesměs zničené, poškozené či zkrátka opuštěné. Kromě zastaralých a dobře známých typů ale bylo objeveno i několik neobvyklých improvizací. Mezi technicky nejzajímavější patří rakety systému Kub doplněné infračerveným naváděním.

Iráckým vojenským inženýrům rozhodně nelze upírat originalitu. Nezvyklá pestrost vybavení tamních ozbrojených sil spolu s mezinárodním embargem přispěly k tomu, že Iráčané vyrobili celou řadu zajímavých improvizací a kombinací. Vedle balistických raket (vzniklých zejména úpravami známé sovětské zbraně Scud) nebo obrněných vozidel (viz ATM 7/2008) se Iráčané zabývali také systémy protivzdušné obrany.

Navádění systému Kub
Ruský protiletadlový raketový komplex 2K12 Kub (exportní název Kvadrat, kód NATO SA-6 Gainful) se řadí k nejrozšířenějším typům ve své kategorii. Do výzbroje se dostal na konci 60. let a první bojové nasazení prodělal ve válce Jom Kippur v říjnu 1973, kdy ve výzbroji armád arabských zemí způsobil těžké ztráty izraelskému letectvu. Jeho zpočátku vysoká účinnost ale samozřejmě postupně klesala, jak se objevovala moderní elektronická protiopatření, a nyní lze říci, že původní verze systému Kub jsou proti soudobým letounům prakticky neúčinné. Mnozí z uživatelů 2K12 se s tím však nehodlali smířit a zahájili programy modernizace. Příkladem je ostatně i Armáda ČR, která již zavedla do služby částečně digitalizovanou podobu naváděcího radaru 1S91 pod označením SURN CZ. Právě navádění je tím prvkem, na němž nejvíce závisí účinnost kompletu. Kub využívá kombinaci povelového a poloaktivního navádění; střela 3M9 je po vypuštění sledována radiolokátorem 1S91 (v kódu NATO Straight Flush), jenž současně sleduje i cíl a vysílá střele příslušné řídicí povely. V koncové fázi se však spouští radiolokační vyhledávací přístroj 1SB4 v kuželovité přídi, který zajistí finální navedení střely na cíl, jenž je ozařován kontinuálním vysíláním radiolokátoru 1S91.

Co se našlo u Bagdádu
Paradoxně právě zastaralý přístroj 1SB4 je podle mnoha odborníků hlavním důvodem, proč se Kub stal tak častým předmětem modernizací a improvizací. Konstrukce rakety totiž umožňuje poměrně snadné nahrazení tohoto prvku jiným naváděním zařízením. Modernizační programy tohoto druhu dnes nabízejí ruské a polské firmy a „domácí“ upgrade údajně prodělaly systémy Kub např. v Egyptě a Srbsku. Překvapení v tomto směru pak znamenala spojenecká invaze do Iráku na jaře 2003. Ještě v průběhu bojů (patrně někdy na počátku dubna) příslušníci americké námořní pěchoty objevili jihovýchodně od Bagdádu nákladní vůz, který byl naložený střelami 3M9 s nezvykle tvarovanými příďovými kryty. Zanedlouho se zjistilo, že na místo radarového přístroje pro koncové poloaktivní navedení byl instalován pasivní infračervený senzor získaný z rakety vzduch-vzduch R-60 (kód AA-8 Aphid), ale zařízení pro příjem povelů z radaru 1S91 bylo zachováno. „Irácký hybrid“ by nejspíše byl v případě nasazení trochu „zákeřnou“ zbraní; systém elektronického boje by zřejmě zjistil signály z radiolokátoru 1S91 a nasadil by vhodná opatření proti povelovému a poté i koncovému poloaktivnímu navedení, ovšem střela by se ve skutečnosti v koncové fázi naváděla zcela odlišně.

Asymetrická improvizace
Iráčané použili infračervené senzory typu OGS-60TI Komar převzaté z rakety R-60, popř. typ OGS-75 Komar-M z varianty R-60M. Lze je pokládat za rovnocenné čidlům, jaká najdeme na amerických střelách AIM-9L Sidewinder. Senzory vyrábí firma Arsenal na Ukrajině; jedná se o jednobarevná tepelná čidla s rozsahem sledování ±12 stupňů od podélné osy (v případě typu OGS-75 zhruba ±17 až 20 stupňů od podélné osy) a rychlostí sledování 35 stupňů za sekundu. Podrobnější údaje o vzniku těchto „hybridních“ střel se zatím zjistit nepodařilo. Panuje ovšem přesvědčení, že Iráčany k této improvizaci vedly systémy elektronického boje, které používaly moderní západní letouny při hlídkování a vynucování bezletových zón nad kurdským severem a šíitským jihem Iráku (operace Northern Watch a Southern Watch) a proti nimž byly systémy Kub prakticky bezmocné. Zmíněná „zákeřnost“ rakety s koncovým infračerveným naváděním by podle odborníků mohla vést k určitému úspěchu, resp. k několika sestřelům, které by se asi těžko vysvětlovaly. K nasazení „hybridů“ s největší pravděpodobností nikdy nedošlo, lze však konstatovat, že technicky byly zřejmě plně funkční. Podle názoru analytiků dokládají, že i stát nacházející se pod embargem a mající dost omezenou technologickou základnu může vytvořit potencionálně nebezpečnou asymetrickou improvizaci.
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