Kolčuga:
Reklama od tajných služeb

V atmosféře napětí kolem Íránu se samozřejmě spekuluje o jeho vojenských kapacitách. Americké zpravodajské služby tvrdí, že Írán zakoupil ukrajinský pasivní systém Kolčuga.

Ukrajina rozhodně nepatří k zemím, které mají v rámci obchodu se zbraněmi příliš dobrou pověst. Už několikrát bylo zjištěno, že porušila embarga a vyvezla vojenskou techniku do některých kontroverzních států. Není proto divu, že zpravodajské služby často ukazují na Ukrajinu i v případech, kdy si nejsou zrovna jisté. Příkladem je i údajný export kompletu Kolčuga do Iráku, který se však nikdy neprokázal. V této době se pro změnu mluví o tom, že systém Kolčuga se dostal do Íránu.

Konkurence Tamary a Věry
Nejznámějšími pasivními sledovacími systémy světa jsou zřejmě ty, které pocházejí z Československa či Česka. Komplet Tamara už se stal respektovaným pojmem a experti hodnotí jako špičku i zařízení Věra. Česko ale není jedinou zemí, jež tyto systémy produkuje. Konkuruje nám například Francie, Rusko či Ukrajina. A právě posledně jmenovaný stát se v uplynulých letech dočkal velmi kontroverzní reklamy, neboť je obviňován z exportu svého pasivního sledovacího systému Kolčuga do států, jež Washington označuje za „darebácké režimy“.
Co je vlastně onen systém Kolčuga? Jedná se o pasivní zařízení pro radiotechnický průzkum a sledování, které se svou koncepcí blíží českému komplexu KRTP‑86/91 Tamara. Jde tedy o soustavu pasivních přijímačů, které zachycují elektromagnetické záření cíle a předávají je do střediska, jež pomocí velice složitých matematických algoritmů určí pozici zdroje vyzařování. Kolčuga (podobně jako Tamara) normálně operuje se třemi přijímači, což umožňuje určit polohu zdroje ve třech rozměrech. Modernizovaný systém Kolčuga‑M lze doplnit také čtvrtým přijímačem. Zařízení využívají šasi nákladního vozu KrAZ‑6322.
Při srovnávání pasivních systémů se u typu Kolčuga zdůrazňuje jeho velký frekvenční rozsah, který sahá od 130 MHz do 18 000 MHz. Tím Kolčuga překonává ruský komplet Vega, českou Tamaru i základní podobu Věry; tu lze ovšem doplnit i moduly pro příjem signálů o kmitočtu od 100 MHz do 40 000 MHz. Dosah systému pak samozřejmě závisí na jeho umístění i výšce cíle. Uvádí se, že pokud se Kolčuga nalézá 100 m nad okolním terénem, cíl letící ve výšce 10 000 m zjistí na 450 km. A pokud cíl letí ve výšce okolo 20 000 m, Kolčuga jej zachytí na vzdálenost 800 km, což je nejvíce mezi sériově vyráběnými typy. Komplet Kolčuga může současně sledovat pohyb až 32 cílů.

USA viní Ukrajinu
Vývoj systému Kolčuga začal v roce 1993. Vedl jej podnik Topaz a podílela se na něm rovněž Kancelář speciální radiotechniky a Doněcká národní technická univerzita. Zařízení bylo veřejnosti poprvé představeno na veletrhu SOFEX 2000 v Jordánsku a téhož roku začala sériová výroba. Kromě ukrajinské armády se objevil zájem ze zahraničí a ukrajinská firma Ukrspeceksport zařadila Kolčugu do své nabídky. Jeden komplet stojí zhruba 25 milionů dolarů. Podporu exportu poskytuje Ruská federace, kde nedávno proběhla integrace se systémem protivzdušné obrany S‑400. Ale podstatně větší pozornost vzbudily zprávy o vývozu Kolčugy do „darebáckých států“ na Středním Východě.
V září 2002 obvinily Spojené státy Ukrajinu, že prodala systém Kolčuga Iráku, na který bylo v té době uvaleno zbrojní embargo a proti němuž USA a jejich spojenci už připravovali vojenskou operaci. Podnětem k obvinění byl údajný odposlech telefonního rozhovoru, v němž prodej povolil tehdejší ukrajinský prezident Leonid Kučma. Ukrajina obvinění samozřejmě popřela a následné inspekce nezjistily, že by nějaký komplex Kolčuga na Ukrajině chyběl. Na to ovšem Washington zareagoval obviněním Běloruska, že bleskurychle odprodalo svůj systém Kolčuga zpátky Ukrajině, aby inspekce nezjistila nesrovnalosti. Bělorusko to samozřejmě také odmítlo a celý případ ustrnul na mrtvém bodě. V Iráku se po invazi žádný systém Kolčuga nenašel.
Další obvinění přišlo přesně o čtyři roky později. V září 2006 prestižní časopis Jane’s Defence Weekly uvedl, že zpravodajské služby USA získaly informace o exportu Kolčugy do Íránu. Kyjev ale i toto obvinění kategoricky popřel a žádné další zdroje je nepotvrdily. Kauzy údajného vývozu do Iráku a Íránu tedy zatím přinesly jen diplomatické rozepře a skvělou reklamu pro systém Kolčuga. Zpravodajské služby totiž svým zájmem vlastně nepřímo přiznávají, že schopností tohoto výkonného zařízení se obávají i americké ozbrojené síly.
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