Raketový systém R-500 Iskander-K

Balistická raketa krátkého doletu Iskander zajisté náleží mezi dnes nejvíce diskutované zbraně ruské armády. Zřejmě za účelem „zmatení nepřátele“ se však označení Iskander používá i pro zcela odlišné střely s plochou dráhou letu.

Raketa Iskander získala v České republice dosti pochybnou popularitu v době, kdy se mluvilo o instalaci amerického protiraketového radaru v Brdech. V té době se občas varovalo mj. před možností, že by právě tyto rakety mohly mířit na onen radar, a tudíž na naše území. „Strašák“ v podobě Iskanderů v oblasti Kaliningradu se posléze stal vděčným tématem, které naposledy použila Moskva na konci roku 2013. Mnohé zprávy o systému Iskander jsou ovšem matoucí a zavádějící, mj. proto, že kromě operačně-taktických balistických střel představují jeho prvky i okřídlené střely s pravděpodobně mnohem větším dosahem.

Balistická, nebo okřídlená střela?
V základní podobě reprezentuje 9K720 Iskander zbraňový systém, jehož ústředním prvkem je balistická raketa. Exportní provedení Iskander-E disponuje dostřelem 280 km, aby odpovídalo Režimu kontroly raketových technologií (MTCR; zakazuje export zbraní s dosahem 300 km a více), ruská armáda však používá verzi Iskander-M s max. doletem udávaným mezi 400 a 500 km. V tomto případě je dosah omezen Smlouvou o raketách středního doletu (INF). Začaly se ale objevovat též informace o zbrani jménem Iskander-K a postupně vyšlo najevo, že se jedná o střelu s plochou dráhou letu, kterou s „balistickým Iskanderem“ spojuje fakticky jen to, že je instalována na stejném podvozku, a to osmikolovém MZKT-7930 Astrolog. Samotná střela se řadí do široké „rodiny“ Kalibr (známější pod exportním jménem Club), jež zahrnuje množství typů střel proti pozemním, hladinovým i podmořským cílům, jež lze odpalovat z nejrůznějších platforem. V roce 2009 se na výstavě MAKS 2009 objevila pozemní verze Club-M se čtveřicí trubic (pro protizemní střely 3M14KE nebo protilodní 3M54KE) na zmíněném podvozku. Lze usoudit, že Iskander-K je vlastně ekvivalentní typ pro ruskou armádu, ačkoliv jeho odpalovací zařízení má jen dvě trubice. Jsou-li příklopy odpalovacího zařízení zavřené, je téměř nemožné určit, která odpalovací vozidla systému Iskander nesou balistické rakety a která křídlaté střely, což byl určitě i záměr tvůrců. Poprvé byl komplex otestován 29. května 2007 a zatím poslední zkouška proběhla 19. září 2014 při cvičení Vostok-2014.

Záhady okolo největšího dostřelu
Ve spojitosti se systémem Iskander-K se občas objevuje i označení R-500, avšak není jisté, co přesně znamená. První možností je, že se vztahuje ke komplexu Iskander-M jako celku a jde o odkaz na max. dosah balistické rakety, jenž činí 500 km. Obdobně tomu bylo i u známé rakety Elbrus alias Scud, jež se kvůli dosahu označovala též jako R-300. Druhá možnost je, že jméno R-500 patří opravdu jen k systému Iskander-K, tzn. ke zbrani s plochou dráhou letu, čemuž by nasvědčoval fakt, že se obvykle objevuje v této spojitosti. V tom případě by však ona číslovka neměla vztah k max. dosahu, který bude u okřídlené střely nejspíše mnohem větší. Protizemní střela 3M14 systému Kalibr pro ruské námořnictvo má max. dosah 2000 km (uvedl to tehdejší velitel námořnictva admirál Vysockij), takže se dá předpokládat, že se prakticky shodná střela pro pozemní odpalovací zařízení nebude z tohoto pohledu nějak zásadně odlišovat. Nejasnosti a zmatky kolem komplexu Iskander-K pak získávají další rovinu, protože pokud má tato střela opravdu dolet 2000 km, pak jednoznačně porušuje smlouvu INF. V jejím rámci totiž Sovětský svaz zlikvidoval mj. svoje pozemní křižující střely RK-55 (3K12) Relief s doletem 2600 km a zavázal se takové zbraně již nevyvíjet. Střel odpalovaných z lodí se ale smlouva netýkala, což umožnilo vznik „rodiny“ Kalibr/Club. Z dostupných informací lze proto vyvodit, že v podobě systému Iskander-K má Rusko k dispozici výkonné křižující střely se strategickým dosahem a nepochybně i schopností nést kompaktní jaderné hlavice.
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Parametry střely 3M14
Délka s urychlovačem
7,3 m
Délka bez urychlovače
6,2 m
Průměr těla
0,53 m
Rozpětí ploch
3,08 m
Startovní hmotnost
1780 kg
Hmotnost hlavice
480 kg
Tah letového motoru
4,4 kN
Max. rychlost
Mach 0,8
Max. dostřel
2000 km
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