Kosmická stanice Skif:
Sovětská odpověď na „Hvězdné války“

15. května letošního roku uplynulo 30 let od prvního startu sovětské rakety Energija, jež nesla zvláštní experimentální kosmický prostředek jménem Poljus. Málokdo ale tehdy věděl, že se ve skutečnosti jednalo o zkušební maketu vojenské stanice Skif, jejíž definitivní podoba měla nést výkonnou laserovou zbraň pro ničení amerických družic.

V současnosti se mnohdy ozývají obavy z militarizace vesmíru. Faktem je, že se v kosmickém prostoru již dlouho pohybuje mnoho těles s vojenským určením, byť jejich poslání má povahu průzkumnou, výstražnou, spojovací a navigační. To, k čemu se vztahují ony obavy, jsou proto ve skutečnosti hlavně vesmírné zbraně, resp. ničivé prostředky, avšak ani to by vlastně nebylo úplnou novinkou, neboť obě supervelmoci vyvíjely takové systémy již za studené války. Mezi nejzajímavější příklady patřil sovětský program Skif, jenž se před třiceti lety dočkal dokonce i startu demonstrátoru, který však skončil na dně Pacifiku.

První pokusy a Reaganova SDI
Sovětský svaz zahájil vývoj kosmických zbraní koncem 50. let v reakci na americké špionážní družice. Výsledkem se stal program IS (istrebitěl sputnikov), systém „sebevražedných“ družic určených k destrukci amerických kosmických těles střepinami z vlastního výbuchu. Vývoj byl úspěšně završen v roce 1976, kdy proběhly tři nedestruktivní zkoušky, a o dva roky později se IS dostal do řadové služby. Potom vznikla modernizovaná verze IS-M, jež se oficiálně užívala do roku 1993 a technicky dosud existuje, byť oficiálně se již ve výzbroji nenachází. V každém případě ale šlo o dosti jednoduchou konstrukci a pracovalo se na daleko vyspělejších řešeních, jelikož v již zmíněném roce 1976 schválil Ústřední výbor KSSS a Rada ministrů SSSR zadání s názvem „O výzkumu možností vytvoření zbraní pro provádění bojových činností ve vesmíru a z vesmíru“. Realizací projektu byla pověřena kancelář OKB-1 neboli NPO Energija (nynější společnost RKK Energija, nesoucí jméno S. P. Koroljova), v jejímž čele stál Valentin Petrovič Gluško. Projekt obdržel nový a nesmírně důležitý podnět v roce 1983, kdy americký prezident Ronald Reagan vyhlásil tzv. Strategickou obrannou iniciativu (SDI), ambiciózní plán umístění protiraketových systémů do kosmu. Nyní už se s jistotou ví, že SDI představovala z větší části bluf. Při tehdejší úrovni technologií byla většina prvků neuskutečnitelná, ovšem pravým cílem bylo přinutit SSSR k mohutným investicím do zbrojení, což mělo pomoci zruinovat sovětskou ekonomiku. V tomto smyslu SDI zapracovala naprosto perfektně, což koneckonců prokazuje i vývoj sovětských vojenských kosmických prostředků.

Koncepty stanic Skif a Kaskad
Z počátečních úvah a studií postupně v NPO Energija vykrystalizovaly dva základní koncepty kosmických zbraňových stanic, jež měly sloužit pro likvidaci amerických družic systému SDI. Obě měly jako základy využít konstrukci kosmických stanic 17K DOS čili Saljut a lodí Sojuz. První typ pod označením 17F19 Skif měl nést laserovou zbraň a působit na nízkých oběžných dráhách, zatímco druhý nazvaný 1F111 Kaskad měl dostat malé řízené rakety a předpokládalo se jeho umístění na středních či geostacionárních dráhách. Pro jejich vynesení do vesmíru měl sloužit raketový nosič 8K82K Proton-K a perspektivně se počítalo i s raketoplánem 11F35OK Buran, jenž jim měl zajišťovat i doplňování paliva. Oba typy stanic měly standardně fungovat bez posádky na palubě, ačkoliv by bylo možné, aby na nich až týden působili dva muži, jež by tam přivezly kosmické lodě řady Sojuz. Zbraňová stanice Kaskad měla nést malé řízené střely z kanceláře OKB-16 neboli KB Točmaš, kterou vedl slavný A. E. Nudělman. Nejprve se měly provést orbitální zkoušky samotných raket, které by do kosmu dopravily nosiče řady Progress. Pětice letů byla plánována na roky 1986–1988, avšak nikdy k nim nedošlo, neboť celý projekt Kaskad byl pak zastaven. Pokračovalo se ale v programu Skif, jehož zbraň vyvíjela společnost NPO Astrofizika (podrobnosti o jejích produktech najdete v č. 5/2010). Šlo o plynový laser na bázi oxidu uhličitého, jenž nesl označení 1F19D Skif-D a byl od roku 1981 zkoušen na palubě létající laboratoře Berijev A-60 (registrace SSSR-86879), která vznikla konverzí transportního letadla Il-76MD. Na jeho palubě se nalézaly dva turbogenerátory o výkonu cca 2,4 MW a sám laser nabízel maximální pulsní výkon zhruba 1 MW.

Potíže s vývojem laserové zbraně
Na projektu Skif se kromě podniků NPO Energija a NPO Astrofizika podílela rovněž kancelář KB Saljut, která odpovídala za konstrukci části stanice. Spolupráce této trojice podniků začala v květnu 1985 a o významu celého programu nemálo vypovídá i skutečnost, že 27. ledna 1986 schválil ÚV KSSS a Rada ministrů SSSR rozhodnutí č. 135/45, které nařizovalo jeho zařazení do služby coby protidružicové a protiraketové zbraně. První stanice se měla dostat na oběžnou dráhu ve druhé čtvrtině roku 1987, ovšem celá věc se ukázala jako technicky daleko složitější, než se původně zdálo. Především nebylo jisté, jestli a jak bude megawattový laser fungovat ve vakuu kosmického prostoru, a proto byl v Závodě M. V. Chruničeva zhotoven velký zkušební komplex, v němž se práce laseru simulovala a který je dodnes k vidění ve Státním kosmickém vědecko-zkušebním středisku (GKNPC) u Moskvy. Další problém představoval oxid uhličitý, jenž z laseru při reakci tryskal, což generovalo rotační moment, pro jehož kompenzování bylo vyvinuto speciální zařízení v NPO S. A. Lavočkina. Zdroj energie byl plánován stejný jako na letounu A-60, tedy dva turbogenerátory, byť výhledově se předpokládalo, že by Skif obdržel i atomový reaktor. V každém případě však samotný laser, nádrže s oxidem uhličitým i pohonné jednotky znamenaly hmotnost, kterou by nosná raketa Proton jednoduše nezvládla. Naštěstí se právě v té době objevilo řešení v podobě nového obrovského nosiče 11K25 Energija, jenž měl na nízké oběžné dráhy dopravovat asymetricky a externě umístěné náklady s hmotností až 100 tun, především již zmíněný raketoplán 11F35OK Buran.

Finální konstrukce stanice Skif
Konstruktéři se proto již nemuseli tolik omezovat a mohli dokončit finální design stanice Skif, ve kterém se v zájmu úspory času a prostředků uplatňovaly součásti z řady jiných kosmických systémů. Nejvíce to prokazoval fakt, že jednu ze dvou hlavních částí stanice Skif, tzv. funkční a servisní blok (FSB), představoval modifikovaný nákladní blok 11F77 z transportní vesmírné lodě 11F72 TKS, užívané pro zásobování stanic Saljut, Almaz a Mir. V této části se nacházely ovládací, komunikační, servisní a telemetrické systémy, zařízení k regulaci teploty, rozkládací sluneční panely a motorová sekce. Ta obsahovala čtyři hlavní motory, dvacet menších motorů pro orientaci a stabilizaci a šestnáct malých motorů pro přesnou stabilizaci, jež se měly zapojit až během bojové činnosti. Tu měla zajišťovat druhá hlavní část stanice Skif, tzv. cílový modul s laserem, zásobami oxidu uhličitého, turbogenerátory a zaměřovacími senzory. Hlavní senzor představoval malý radiolokátor z podniku NII TP, vedle kterého nesl Skif ještě malý optický a laserový komplex z NPO Radiopribor. Fungování celého systému řídil počítač Argon-16, jenž se shodoval s tím na stanici Mir. K bokům cílového modulu byly připojeny dva nápadné válce s cvičnými terči (v každém 24 kusů), které měly podobu nafukovacích „balonů“ či dipólových odrazových těles. Podobné terče se uplatnily rovněž při testech systému Lira, jenž tvořil prvek modulu Spektr ze stanice Mir. Plánovalo se, že v červenci 1987 se do kosmu dostane pokusný prostředek Skif-D1 bez laseru, po kterém bude roku 1988 následovat už plně funkční prototyp Skif-D2, jenže události konce studené války rozhodly jinak.

Náklad pro zkoušku nové rakety
Pokud předchozí sovětští vůdci Andropov a Černěnko kosmický zbrojní program jednoznačně schvalovali, nový tajemník KSSS Gorbačov se na něj díval se skepsí, ne-li s odporem. Sice jej ihned nezastavil, avšak opakovaně dával najevo, že neodpovídá jeho záměrům, jež zahrnovaly zejména porozumění s USA a jaderné odzbrojení. Velký důraz kladl naopak na mírové využití kosmu, v čemž měl SSSR dát příklad celému světu. Není tedy překvapivé, že mu generálové a vědci mnohdy nesdělovali úplné a pravdivé informace o vojenském vesmírném programu, což mělo záhy sehrát důležitou roli. Na podzim roku 1986 byl totiž plánován první start komplexu 11F36, tvořeného nosnou raketou 11K25 Energija a raketoplánem 11F35OK Buran, jenže ona druhá část komplexu dosud nebyla připravena. Ministr všeobecného strojírenství (to byl název resortu zahrnujícího mj. kosmický a nukleární program) O. D. Baklanov tedy nařídil, aby bylo vyrobeno něco, co umožní demonstrovat kapacity rakety Energija a zároveň provést i užitečné vědecké pokusy v kosmu. V kanceláři Saljut se tak zrodila myšlenka prostředku Skif-DM, což měla být rozměrová a hmotnostní maketa stanice Skif, s jejíž pomocí by se mohly získat údaje pro další pokračování vývoje, aniž by to vyvolalo velké podezření. Její funkční a servisní blok se shodoval s finální variantou stanice Skif, kdežto v cílovém modulu chyběl laser a elektrické generátory. Modul obsahoval senzory, cvičné terče i nádrže, ovšem nikoli s oxidem uhličitým, nýbrž se směsí xenonu a kryptonu, jež měla být vypuštěna do atmosféry coby součást jednoho z deseti vědeckých pokusů, jež se tehdy měly zrealizovat. Jeho cílem bylo zjistit, jak se budou chovat tyto „umělé mraky“ při interakci s ionosférou Země.

Přípravy ke startu z Bajkonuru
Na trupu prostředku se navíc neobjevil název 1F19DM Skif-DM, nýbrž slovo Poljus, jež mělo zakrýt skutečnou povahu celé záležitosti. Nápadně černý Poljus byl postaven v červenci 1986, kdy proběhl jeho přesun na kosmodrom Bajkonur. V lednu 1987 byl přestěhován do montážní a zkušební budovy č. 92, kde bylo po nutných zkouškách zahájeno spojování s raketou 11K25 Energija, které bylo dokončeno 3. února 1987. O den později byl hotový komplex přesunut na odpalovací rampu 17P31 a přípravy k vypuštění byly završeny ke konci dubna. Komplex tedy musel čelit všem vrtochům drsného středoasijského klimatu, jež zahrnovaly teploty od –27 do +30 °C, přívalové deště či sněhové i písečné bouře, ale nedošlo k žádnému poškození, což byl sám o sobě užitečný údaj potvrzující odolnost konstrukce. Start byl naplánován na 12. květen, kdy měl na Bajkonur zavítat sám Michail Gorbačov, jenže zkušenosti napovídaly, že technika má sklony nejvíce selhávat právě za přítomnosti nejvyšších činitelů strany a státu. Proto raději příslušní velitelé přikázali určité kroky, které přivodily zdánlivé závady, kvůli nimž bylo třeba odložit start o tři dny, kdy již Gorbačov cestoval do USA, aby promluvil v sídle OSN. Bylo to ale až na Bajkonuru, kde se generální tajemník dozvěděl, co Poljus opravdu představuje, a byl tím dosti vyveden z míry. Tvrdil, že ze strany SSSR by šlo o neupřímný podvod, kdyby žádal, aby USA zastavily projekt SDI, ale sám by pracoval na analogické zbrani. Přesto ovšem nedal pokyn k zastavení startovního procesu, protože přece jen toužil po tom, aby svět viděl, co umí nejvýkonnější kosmická raketa vyrobená průmyslem SSSR.

Záměry a skutečný průběh letu
Generální tajemník tedy odcestoval do USA a okamžik vzletu se blížil. Předpokládaný průběh byl následující: 212 sekund po startu ve výšce 90 km měl Poljus odhodit svůj horní kryt, který se nalézal na funkčním a servisním bloku a chránil motory, jelikož Poljus startoval pohonným agregátem vzhůru. V čase 460 sekund od startu ve výšce okolo 117 km se měla stanice oddělit od nosné rakety, která by přibližně 4 sekundy před tím snížila tah motorů na polovinu a pak je úplně vypnula. Asi 51 sekund po oddělení obou těles (čili 511 sekund po vzletu) se měl Poljus nacházet už asi 120 m od rakety Energija a měl uskutečnit obrat, jenž byl nezbytný kvůli výše zmíněné „obrácené“ startovní orientaci. Kvůli fungování řídicího systému bylo nutné, aby byl nejprve proveden obrat okolo podélné osy o 90 stupňů, načež měl Poljus uskutečnit svůj obrat kolem příčné osy o 180 stupňů, aby motory mířily dozadu. Tyto manévry měly zabrat celkově asi 200 sekund a během nich se měl odhodit i druhý kryt, jenž chránil senzory. V čase cca 925 sekund od startu ve výšce 155 km měly zahájit práci hlavní motory, jež měly pracovat cca 384 sekund a dostat Poljus na oběžnou dráhu ve výšce 280 km, kde se měly rozevřít solární panely a začít experimenty. Vzlet byl plánován na 15. května 1987 v 15:00 moskevského času (12:00 světového času), ale kvůli potížím s tankováním kyslíku a vodíku do nosné rakety byl odsunut na 20:30. Samotný vzlet a oddělení obou těles proběhly perfektně, ale při obratu stanice nastal problém s řídicím systémem. Poljus dále rotoval okolo příčné osy a zážeh motorů jej poslal na balistickou dráhu, která skončila někde v Tichém oceánu.

Neslavný konec velikých ambicí
Poljus dopadl (podobně jako zbytky nosné rakety Energija) do míst, kde činí hloubka 6000 m, a tak nemělo smysl hovořit o nějakém vyzvednutí. Navzdory selhání stanice ovšem první start tohoto nosiče přinesl cenné údaje o chování nosné rakety s asymetricky umístěným nákladem, což se samozřejmě využilo při druhém startu rakety Energija dne 15. listopadu 1988, kdy byla konečně otestována původně zamýšlená sestava 11F36 s raketoplánem Buran. Ten absolvoval svůj první a také jediný let, jenž znamenal úspěšnou zkoušku automatického systému pilotáže. Start s lidskou posádkou však již nikdy neproběhl, protože projekty Energija a Buran skončily a zanedlouho je následoval i Sovětský svaz, ačkoli se občas (naposledy v srpnu 2016) objevují zprávy o možném „oživení“ konstrukce nosiče Energija. Tato raketa by se mohla podílet např. na ruských plánech vybudovat základnu na Měsíci, jenže je velkou otázkou, zda jsou podobné nápady v současné situaci realistické, nebo zda jde zejména o propagandu. Každopádně v roce 1987 byl zastaven též program Skif, protože po pádu stanice Poljus a porozumění s Ronaldem Reaganem již Michail Gorbačov neměl o něco podobného nejmenší zájem. Ve fázi plánů tedy zůstala následná verze 1F19S Skif-Stilet, jež měla k oslepování nepřátelských družic využívat zvětšenou úpravu laseru z pozemního prostředku 1K11 Stilet. Počítalo se s ní pro 90. léta, kdy měla vzniknout také soustava unifikovaných vojenských stanic 1F19U Skif-U. Ale i navzdory ukončení programu Skif se mnohé zkušenosti z něj samozřejmě neztratily a mohly se rozsáhle využít při vývoji a provozu modulů Kvant-2, Kristall, Spektr a Priroda pro stanici Mir a poté i prvního modulu Zarja pro Mezinárodní kosmickou stanici.
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Projekt kosmické stanice Mir-2
Kromě projektů zbraňových stanic Skif a Kaskad, které měly ničit americké vojenské družice, byl zahájen ještě ambicióznější (a svým způsobem také děsivější) projekt velké stanice Mir-2. Ta měla sloužit pro destrukci významných pozemních cílů a šlo vlastně o asymetrickou reakci na projekt SDI, resp. o alternativní metodu strategického úderu. Návrh stanice Mir-2 vycházel z konstrukce stanice Mir, od níž měl převzít základní moduly, avšak místo vědeckého modulu Kvant se měl na spodní části nalézat blok se čtveřicí bojových modulů, založených na designu raketoplánu Buran, na rozdíl od něj však měly postrádat nosné plochy a ocasní plochu. Mohly operovat s lidskou posádkou i autonomně. V nákladovém prostoru každého měly být umístěné dva rotační závěsníky po pěti konzolách, které by tudíž pojaly celkově deset vztlakových těles řady BOR. Ta by mohla klouzavým letem zaútočit proti pozemním cílům, na něž by dopravila nukleární hlavice. K vlastní obraně měla stanice Mir-2 zřejmě získat 23mm kanon R-23, který již roku 1974 absolvoval cvičné střelby na stanici Almaz OPS-2 (krycí název Saljut-3), ovšem perspektivně se počítalo rovněž s laserovou výzbrojí.

Parametry sestavy Energija-Poljus
Celková hmotnost
2320–2365 tun
Hmotnost paliva
1910–1950 tun
Hmotnost stanice
75–80 tun
Délka nosiče
59,0 m
Délka stanice
36,9 m
Průměr nosiče
16,0 m
Průměr stanice
4,1 m
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