Kub a Sparrow: Polská kombinace

Ruský samohybný protiletadlový systém 2K12 Kub (exportní označení Kvadrat) patří ve své kategorii mezi úspěšné a rozšířené typy; tvoří ostatně i páteř sil protivzdušné obrany Armády České republiky. Neúprosně však zastaral a na moderní letadla už zkrátka nestačí. Není divu, že vznikají různé programy jeho modernizace, díky kterým by měl být účinnou zbraní i ve 21. století. Polská zbrojovka WZU přišla s originálním uspořádáním, které propojuje systém Kub s americkými raketami RIM-7P Sea Sparrow.

Systém 2K12 Kub
Vývoj raketového systému 2K12 Kub byl zahájen roku 1958 s cílem vytvořit prostředek, jenž by poskytl protivzdušnou obranu pozemních vojsk, zejména tankových divizí. Od počátku tak byl kladen důraz na jeho vysokou pohyblivost, což vedlo k montáži naváděcího radiolokátoru i odpalovacího zařízení na pásové podvozky. Vývoj kompletu řídil Vědecko-výzkumný ústav konstrukce přístrojů (Naučno-issledovatělskij institut priborostrojenija). Výsledný prostředek byl zaveden do služby v roce 1965 a veřejnosti byl předveden o dva roky později na přehlídce v Moskvě. Bojovou premiéru prodělal za války Jom Kippur v roce 1973, kdy systémy Kub ve službách Egypta a Sýrie způsobily Izraelcům nečekaně velké ztráty. Kub se dostal do arzenálu přibližně třiceti zemí a zasáhl např. do války Iráku s Íránem, konfliktů v Angole a Čadu, války v Perském zálivu nebo bojů v bývalé Jugoslávii.
Základní funkční jednotkou systému 2K12 Kub je palebná baterie. Ta obvykle sestává ze čtyř odpalovacích vozidel 2P25, z nichž každé má tři rakety 3M9, dále shodného počtu nabíjecích vozidel 2T7 na základě automobilu ZIL-131 (z nichž každé převáží opět tři rakety) a konečně střeleckého radiolokátoru 1S91 na pásovém podvozku. Běžná pochodová rychlost baterie činí 25 km/h. Vozidla mají ochranu proti účinkům zbraní hromadného ničení a přístroje pro noční vidění. Jsou přizpůsobena i pro transport vzduchem, nejsou však obojživelná. Raketa 3M9 má poloaktivní navádění, tj. míří k cíli ozářenému paprskem střeleckého radaru. Vyšší jednotkou je pluk, do jehož sestavy patří pět palebných baterií a velitelství pluku, jež disponuje několika výkonnějšími přehledovými a výstražnými radary. V kódu NATO nese komplex 2K12 jméno SA-6 Gainful, radar 1S91 se označuje Straight Flush (jeho omlazená a modernizovaná podoba nese v Armádě České republiky název SURN-CZ).

Nutnost modernizace
Už v době vstupu systému Kub do výzbroje se začalo pracovat na jeho modernizaci, jež vedla ke vzniku verze 2K12M Kub-M. Postupně následovaly další varianty pojmenované Kub-M2, Kub-M3 a Kub-M4. Poslední dvě už v zásadě představují „přechodové“ typy mezi systémem Kub a jeho nástupcem, jímž je komplet 9K37 Buk (v kódu NATO SA-11 Gadfly). Jeho vývoj začal v roce 1972 a od 80. let v sovětské armádě pomalu nahrazoval komplexy Kub, avšak do zahraničí už se kvůli kolapsu socialistického bloku rozšířil podstatně méně. (Je poměrně málo známým faktem, že od roku 1990 měla začít odebírat první systémy Buk také československá armáda.) Páteří protivzdušné obrany vojsk téměř třiceti zemí tak zůstal Kub. Ve své době jistě představoval kvalitní zbraň, ale nezadržitelně stárnul a pro nasazení na soudobém „digitálním bojišti“ proti moderním letounům byl prostě nevhodný.
Po konci studené války se tedy objevilo hned několik nabídek modernizace, jež mohou zvýšit výkony systému, zajistit kompatibilitu se západními standardy a v neposlední řadě prodloužit životnost. Mezi zájemci jsou jednak země třetího světa, jež si nemohou dovolit nákup nových protivzdušných zbraní, a jednak státy bývalého východního bloku, které se staly členy NATO. Mezi postkomunistickými zeměmi střední a východní Evropy si asi nesilnější zbrojní průmysl zachovalo Polsko, které nabízí mnoho projektů modernizace starších sovětských zbraní. Např. firma WZU (dříve Wojskowe Zakłady Uzbrojenia No. 2) z města Grudziądz má již několik let v nabídce modernizaci systému Kub, která zahrnuje především novější elektronické vybavení; tento modernizační „balíček“ obdržel několik ocenění a byl aplikován na maďarské komplexy Kub. Na výstavě MSPO 2007 však tato zbrojovka představila kvalitativně odlišný návrh, jenž počítá s integrací řízených raket americké výroby.

Raketa Sea Sparrow
Firma WZU navázala spolupráci s americkou značkou Raytheon, která je dnes snad největším výrobcem naváděných zbraní na světě. Mezi její výrobky se řadí i protiletadlové rakety rodiny Sparrow, které původně vytvořila firma Hughes coby letecké zbraně pojmenované AIM-7. Na počátku 60. let však americké námořnictvo začalo hledat zbraň pro ochranu plavidel na kratší vzdálenost proti nízko letícím cílům a rozhodlo se pro námořní verzi AIM-7, jež pak obdržela název RIM-7 Sea Sparrow. Bylo vyrobeno kolem 9000 kusů RIM-7 a poslední verze RIM-7P je stále ve výzbroji námořních sil řady zemí. Všechny rakety ze série Sparrow mají v principu podobné navádění jako sovětské 3M9, tj. poloaktivní. Jedná se o spolehlivé zbraně s poměrně nízkými pořizovacími a provozními náklady. Z těchto důvodů se Poláci rozhodli, že je použijí jako prvek modernizace protiletadlového systému Kub.
Prototyp odpalovacího zařízení 2P25M2 představený na výstavě MSPO 2007 ve městě Kielce měl na dvou ze tří svých vypouštěcích kolejnic umístěné střely RIM-7P Sea Sparrow, zatímco na prostřední kolejnici se nalézala původní raketa 3M9. Společnost WZU dále předpokládala, že díky menším rozměrům amerických zbraní bude výhledově schopna dodávat rovněž novou vypouštěcí rampu s celkem čtyřmi kolejnicemi. Samozřejmě bylo nezbytné provést i příslušné modifikace naváděcího radiolokátoru 1S91. Součástmi modernizace měly být i dříve nabízené prvky jako nahrazení elektronek polovodičovými součástkami, částečná digitalizace systému, počítačem ovládaný pohyb odpalovacího zařízení, nový přístroj pro odlišení přítele a nepřítele SIC 11, nová optoelektronická souprava s CCD kamerou a laserovým dálkoměrem (případně i termovizí), výkonnější elektrický generátor nebo nová klimatizace. Není údajně vyloučena ani montáž modernějšího hnacího motoru. Životnost celého kompletu by se díky této modernizaci měla prodloužit zhruba do horizontu roku 2025.

Koncepční změna
Verze představená v roce 2007 tedy fakticky znamenala integraci nových řízených střel, avšak základní filozofie kompletu Kub se nezměnila. Na výstavě MSPO 2008 (a později i na řeckém veletrhu Defendory 2008) se ale objevilo další provedení, které už do struktury kompletu Kub zasahuje podstatně více. Již na první pohled upoutalo zcela odlišným odpalovacím zařízením, které nesestává z kolejnic, nýbrž z hranatých kontejnerů ukrývajících rakety Sea Sparrow. (Je nutno dodat, že odpálení z takovýchto schránek je pro rakety rodiny RIM-7 standardní, kdežto vzlet z kolejnic, s nímž počítala modernizace z roku 2007, byl vlastně výjimka.) Prototyp měl čtveřici kontejnerů, ale sériová verze by jich měla mít ve dvou řadách pod sebou osm. Kromě toho se výhledově zvažuje možnost použít i výkonnější rakety AIM-120C AMRAAM (více o nich najdete ve Střelecké revue 10/2008), ale jejich mnohem vyšší cena ve srovnání s RIM-7P by nízké náklady na modernizaci poněkud zpochybnila.
Co je z hlediska filozofie kompletu Kub ještě důležitější, to je plánovaná instalace střeleckého radiolokátoru přímo na odpalovací zařízení. Až do verze Kub-M2 včetně jde totiž o komplexy decentralizované (tj. odpalovací zařízení a naváděcí radar se nacházejí na různých vozidlech), avšak polská modernizace by systém přesunula do skupiny autonomních, takže každé vozidlo by bylo samostatně schopno plnohodnotné bojové činnosti (malé střelecké radiolokátory mají též odpalovací zařízení verzí Kub-M3 a Kub-M4). Střelecké testy nové varianty by měly začít ke konci roku 2009. Pouštní kamufláž vozidla pravděpodobně vypovídá o převážně exportním zaměření tohoto projektu; mezi zákazníky je na prvním místě jmenován Egypt a spekuluje se i o Iráku, potencionálních zájemců je však daleko více. V této souvislosti je nesporně zajímavé, že úvahy o případné instalaci novějších amerických raket na odpalovací zařízení systému Kub se před několika roky objevily i v České republice. Naše protivzdušná obrana nutně potřebuje omlazení a polská kombinace by mohla být vhodným řešením.

Lukáš Visingr

Srovnání parametrů raket 3M9 a RIM-7P

3M9
RIM-7P
Celková délka
5,84 m
3,85 m
Průměr těla
0,33 m
0,2 m
Rozpětí ploch
1,2 m
1,02 m
Startovní hmotnost
630 kg
231 kg
Hmotnost hlavice
57 kg
40 kg
Letová rychlost
Mach 2,8
Mach 4
Max. účinný dostřel
22-24 km
26 km
Max. účinný dostup
14 000 m
5000 m
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