Iskander versus Patriot: Rakety, o kterých se mluví

9M720 Iskander je nejmodernější ruskou balistickou střelou krátkého dosahu, zatímco systém MIM-104 Patriot patří mezi nejlepší západní systémy pozemní protivzdušné obrany. Obě tyto zbraně byly (a pořád jsou) často zmiňovány při diskusích o možném umístění prvků americké protiraketové obrany ve střední Evropě. Rusko hrozilo, že na americké základny namíří rakety Iskander, a ve smlouvě USA s Polskem je obsažena ochrana pomocí střel Patriot. Napětí mezi USA a Ruskem kvůli protiraketové obraně se zmírnilo, diskuse o zbraních však pokračují. Jak by dopadlo střetnutí raket Iskander se systémem Patriot?

Scud pro 21. století
Pravděpodobně nejznámější ruskou balistickou střelou je operačně-taktická R-17 Elbrus, která měla dosah 300 km a na Západě dostala kódový název SS-1 Scud. Jejím nástupcem se později stala střela Oka (SS-23 Spider) s doletem 480 km, ale tento typ byl zlikvidován v rámci plnění Smlouvy o raketách středního doletu. V té době už však probíhal vývoj zbraně další generace, jež měla nastoupit na místo Oky a stát se „Scudem pro 21. století“. Tento komplet se zpočátku nazýval Tender, ale později bylo označení změněno na Iskander. Tvůrcem rakety je zbrojovka KBM (Konstruktorskoje bjuro mašinostrojenija), která vyvinula rovněž Oku a taktickou střelu Točka, již stále používají armády řady států. První start rakety Iskander proběhl v říjnu 1995 a následovalo dvanáct dalších testů. V září 2004 ruský ministr obrany uvedl, že systém nazvaný Iskander-M úspěšně prošel zkouškami a že v roce 2005 bude zaveden do výzbroje. Reálně ale došlo ke zpoždění a komplet 9K720 Iskander-M (který mezitím obdržel kódové jméno NATO SS-26 Stone) vstoupil do služby v ruské armádě roku 2006. První prapor byl (což zřejmě není velké překvapení) umístěn na severním Kavkazu. Do roku 2016 chtějí mít Rusové ve výzbroji nejméně pět brigád s raketami Iskander-M.

Iskander-M se představuje
Klíčovým prvkem systému je jednostupňová balistická střela 9M720 na tuhé palivo. Na délku měří 7,3 m a váží 3800 kg. Odpalovací zařízení využívá osmikolový podvozek MAZ-79306 a nacházejí se na něm dvě rakety současně; právě toto neobvyklé řešení patrně stojí i za názvem systému, neboť slovo Iskander je perskou verzí jména Alexandra Velikého, jehož vojáci nosili charakteristické helmice se dvěma hroty. Kromě vypouštěcího zařízení patří do kompletu také nabíjecí vozidlo (opět na šasi MAZ-79306) a dále velitelské vozidlo, středisko zpracování dat, vozidlo pro údržby a opravy a konečně vozidlo pro zabezpečení potřeb obsluhy (všechna čtyři využívají šestikolový podvozek KAMAZ). Maximální dostřel rakety přesahuje 400 km, avšak přesná hodnota není známa. Výše uvedená smlouva by jej měla limitovat na max. 500 km, ale neoficiálně se říká, že konstrukční potenciál střely by měl umožnit dolet možná i přes 600 km. Naváděcí systém spojuje inerciální přístroje, příjem dat ze satelitů navigační sítě GLONASS a přesné koncové navedení s využitím televize a možná i milimetrového radiolokátoru; uvádí se přesnost zásahu 5 až 7 m. Střela ale neletí po čistě balistické dráze a dokáže ostře manévrovat, používat rušičky či vypouštět klamné cíle. Výrobce tvrdí, že Iskander dnes dokáže proniknout jakoukoli soustavou protiraketové obrany. Díky kompaktnosti rakety Iskander se zvažuje také její umístěni na bojové letouny či hladinové lodě.

Exportní Iskander-E
Na cíl může Iskander-M dopravit celou řadu typů hlavic o hmotnosti až 700 kg. Základní druh představuje kontejnerová hlavice, obsahující až 54 kusů submunice. K dispozici je submunice tříštivo-trhavá, kumulativní a samostatně naváděná protitanková. Existuje i několik unitárních verzí hlavic, a to tříštivo-trhavá, tříštivo-zápalná, termobarická (tj. s aerosolovou výbušninou), průrazná proti podzemním objektům a patrně i elektromagnetická pulsní, jež může zlikvidovat nepřátelskou elektroniku. Ačkoliv to ruská strana nikdy nepotvrdila ani nevyvrátila, obecně se předpokládá, že Iskander-M může nést také malou jadernou hlavici. Kvality systému Iskander záhy vzbudily zájem ze zahraničí, a proto se zrodila exportní modifikace 9K720E Iskander-E, jejíž raketa 9M723 má dosah omezený na 280 km a nosnost na 480 kg (to kvůli limitům, které definuje Režim kontroly raketových technologií, Missile Technology Control Regime). Má se za to, že prvním zahraničním uživatelem bude Bělorusko, hlásí se ovšem i dlouhá řada dalších zájemců. S některými z nich už probíhaly i konkrétnější rozhovory. V seznamu figuruje Sýrie, Írán, Venezuela, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Kuvajt, Alžírsko, Malajsie, Jižní Korea, Indie či Vietnam. (Pro úplnost by měla být zmíněna i zbraň R-500 Iskander-K, což je poněkud zavádějící název komplexu střel s plochou dráhou letu, který má ovšem se systémem Iskander společný jen podvozek odpalovacího zařízení.)

Nelehké zrození Patriotu
Vývoj amerického systému protivzdušné obrany Patriot neprobíhal rychle ani snadno. Projekt, jenž nakonec vedl k této zbrani, byl zahájen už v roce 1961. Specifikace ale byly dosti nejasné a často se měnily. V roce 1967 byl kontrakt přidělen zbrojovce Raytheon a o dva roky později byly zahájeny střelecké testy, v roce 1974 však došlo k radikální změně požadavků. Americká armáda se totiž rozhodla, že nová raketa musí využívat tehdy zcela revoluční naváděcí princip TVM (Track-Via-Missile), kdy není cíl sledován přímo radarem na zemi, nýbrž radarem, jenž se nachází v hlavici střely, a tato data jsou teprve předávána na zem. To samozřejmě vyvolalo další zkomplikování a zpomalení projektu, který v roce 1976 obdržel název MIM-104 Patriot. Testy střel blížících se sériové podobě probíhaly celou druhou polovinu 70. let a teprve v roce 1980 byla zadána zakázka na sériovou výrobu. V roce 1984 dosáhl systém MIM-104A Patriot v US Army počáteční operační způsobilosti. Na konci 80. let byla zařazena do služby varianta MIM-104B s vyšší odolností proti rušení a pod jménem PAC-1 (Patriot Advanced Capability) byla provedena celková modernizace, zaměřená hlavně na zvýšení schopnosti ničit i balistické cíle. Podobný záměr měl program PAC-2, jenž přinesl i nové střely MIM-104C. Nikdo ovšem netušil, že už v roce 1991 bude Patriot bojovat.

Nasazení a modernizace
Systémy PAC-1 a PAC-2 totiž nastoupily do služby právě včas, aby se mohly zapojit do války v Perském zálivu coby prostředky ochrany proti iráckým raketám Scud a Al-Hussein, jež byly odpalovány na Saúdskou Arábii a Izrael. Podle oficiálních údajů vypustil Irák celkem 91 střel, z nichž 44 dokázaly Patrioty „zachytit“ (což neznamená nutně přímý zásah). Tyto výsledky se pak staly terčem kritiky, protože zbytky sestřelených iráckých raket i tak způsobovaly ztráty a škody. Takový argument však vychází spíše z nepochopení elementárních fyzikálních zákonů, protože trosky přece „někam“ spadnout musí! A bez Patriotů by byly ztráty určitě ještě daleko horší. V každém případě je nesporné, že Patriot je první a stále jedinou protivzdušnou raketou, jež v reálných bojových podmínkách zasáhla balistickou střelu. V 90. letech byly uskutečněny další zdokonalovací projekty jménem MIM-104D PAC-2/GEM (Guidance Enhanced Missile) a MIM-104E GEM+, u nichž byly zvýšeny kapacity nejen proti balistickým střelám, ale navíc proti cílům kategorie stealth. Dnešní standard představuje komplet PAC-3, jenž využívá úplně novou raketu Lockheed Martin ERINT (Extended Range Interceptor), která je optimalizována pro přímý zásah balistických raket krátkého a středního doletu. Systémy PAC-2 a PAC-3 byly nasazeny v roce 2003 během invaze do Iráku, kde zneškodnily téměř všechny vypálené irácké střely (jedna z nich mířila na pozice českých vojáků v Kuvajtu), bohužel však zničily i britský letoun Tornado, jehož dvoučlenná osádka zahynula.

Popis a uživatelé Patriotu
Komplex Patriot sestává ze tří základních prvků: Na prvním místě je to samotná řízená raketa, poháněná motorem na tuhé palivo. Má délku 5,31 m, průměr těla 41 cm a vzletovou hmotnost 900 kg. Dosahuje rychlosti Mach 5, má max. dálkový dostřel až 70 km a výškový dostup přes 24 000 m. Druhým prvkem je odpalovací zařízení pro čtyři rakety, které je umístěno buďto na návěsu taženém vozem Oshkosh HEMTT, nebo (u některých zahraničních uživatelů) na korbě speciálního nákladního automobilu značky MAN; k odpalovacímu zařízení patří ještě nabíjecí vozidlo s velikým jeřábem. Konečně třetí složkou je naváděcí sekce, jež zahrnuje radiolokátor AN/MPQ-53 (u PAC-3 je používán novější typ AN/MPQ-65), naváděcí stanici AN/MSQ-104 Engagement Control Station, anténu na stožáru OE-349 Antenna Mast Group, zdroj elektrické energie EPP-III a řídicí středisko Information Coordination Central. Systém Patriot je obvykle organizován do praporů, z nichž každý má tři až čtyři baterie po třech až čtyřech četách; jedna četa je identická s odpalovacím zařízením. Vedle americké armády provozuje komplet Patriot rovněž Německo, Nizozemí, Řecko, Španělsko, Izrael, Japonsko, Tchaj-wan, Saúdská Arábie, Egypt, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Jižní Korea. Nedávno se pro něj rozhodlo Turecko a možná jej koupí Irák. V letošním roce se první Patrioty dostávají i na teritorium Polska, kde je budou společně obsluhovat Poláci a Američané.

Závěrečná úvaha
Jakým výsledkem by tedy dopadlo hypotetické střetnutí protivzdušného kompletu střel Patriot a balistických raket Iskander? Ruská balistická raketa nesporně představuje špičkovou zbraň a asi skutečně dokáže překonat většinu soustav protivzdušné obrany. Na druhou stranu je ovšem pravděpodobné, že byla vyvíjena k překonání obranných systémů z přelomu 80. a 90. let, jako byly předchozí verze komplexu Patriot, které si patrně nemohly dobře poradit s manévrujícími cíli (v jednom reklamním filmu je dokonce modelován útok střely Iskander na baterii Patriotů, jež po ní neúspěšně pálí), avšak soudobé provedení PAC-3 by mělo mít schopnost vzdorovat i takovým hrozbám. Vedle toho je ale nezbytné vzít v úvahu i počty, protože rakety Iskander by patrně neútočily po jedné či po dvou (jako kdysi irácké rakety), ale zřejmě by šlo o rozsáhlejší úder, při kterém by se počítalo s tím, že většina střel Iskander bude sice zasažena, ale i tak jich pronikne dost na to, aby způsobily nepříteli velké ztráty a škody. Prapor Patriotů nemá víc než 64 střel, takže i při (pochopitelně nereálné) stoprocentní efektivitě by nemohl zneškodnit vyšší počet raket Iskander. Snad bude otázka „Iskander versus Patriot“ i nadále rozebírána výhradně teoreticky a nebude zodpovězena ve skutečné válce.
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