Missile Defense Review 2019:
Nové technologie jako hrozba i odpověď

Dne 17. ledna 2019 byla oficiálně představena nová podoba americké koncepce protiraketové obrany, na kterou se čekalo již od jara 2018. Základní úkol „deštníku“ se nemění, ovšem coby reakce na některé trendy v současném světě se navrhují poměrně důležité technické změny, jež mají přinést nástup kvalitativně zcela nových zbraní.

V měsících, během kterých se na dokument Missile Defense Review 2019 čekalo, se vyskytly mj. spekulace, že Donald Trump požaduje téměř „revoluci“ ve smyslu, že by americký systém protiraketové obrany měl poskytovat i ochranu proti raketám z Ruska a Číny, nikoliv jen proti raketám „darebáckých států“. Tak zásadní změna sice nepřišla, ovšem přesto se dá MDR 2019 pokládat za velmi významný posun, protože pokud budou cíle tohoto dokumentu naplněny, dá se očekávat rozsáhlá kvantitativní a kvalitativní expanze protiraketového štítu, jenž by tak měl chránit také proti některým nyní vznikajícím hrozbám.

Shrnutí raketových hrozeb
MDR 2019 začíná popisem bezpečnostního prostředí a současných i vznikajících hrozeb. Jako hlavní zdroje jsou jmenovány raketové programy dvou „darebáckých států“ (KLDR a Íránu) a dvou světových mocností (Ruska a Číny). Navzdory mírovým jednáním se Severní Koreou se pořád pracuje s hrozbou jejích raket, čemuž ostatně odpovídá rovněž skutečnost, že velká část amerických obranných prostředků je namířena do oblasti Pacifiku. Vedle KLDR v tom ovšem hraje roli i Čína, která má světově zajisté nejrozsáhlejší program vývoje a výroby balistických raket krátkého, středního i dlouhého doletu. Znepokojení budí též ambice Íránu a nové rakety, na kterých pracuje Rusko, které kromě balistických střel disponuje též velkým arzenálem střel s plochou dráhou letu a (podobně jako ČLR) vyvíjí hypersonické zbraně, jež zahrnují křižující střely a klouzavá tělesa. MDR 2019 si všímá též další proliferace raket (a to zejména k zemím či organizacím s vazbami na Írán, jako je Sýrie, Jemen nebo Hizballáh) a zahraničního vývoje různých protiraketových a protidružicových prostředků.

Rozšíření možností obrany
Primárním úkolem „deštníku“ tak zůstává ochrana amerického území, amerických vojenských sil v zahraničí a spojenců proti raketovému úderu ze strany zemí, jako je KLDR nebo Írán. Co se týče Ruska a Číny, dokument sice hovoří o nutnosti reagovat na jejich kroky, ale základním nástrojem zůstává vzájemné jaderné odstrašování. Ona „revoluce“, o níž se spekulovalo, proto nenastává, ačkoliv prezident Trump hovořil o nutnosti vyvinout štít, který zajistí ochranu před „jakoukoli“ střelou. Naopak výrazný posun představuje to, co se odráží již v titulu dokumentu MDR 2019, neboť předchozí verze z roku 2010 nesla název Ballistic Missile Defense Review. Vynechání onoho prvního slova souvisí s požadavkem, aby „deštník“ čelil i střelám s plochou dráhou letu a hypersonickým prostředkům. To znamená jeho bližší napojení na protivzdušnou obranu a vznik kvalitativně nových zbraní; např. agentura DARPA už plánuje obranný systém proti hypersonickým tělesům jménem Glide Breaker. Kromě toho se akcentuje větší propojení obrany a útoku, resp. metody, jak vyřazovat nepřátelské střely ještě před startem, což je velice důležité především u mobilních odpalovacích zařízení.

Vylepšování antiraket GBI
Nejdůležitější a nejvýkonnější protiraketový systém pro obranu území USA představují rakety GBI (Ground-Based Interceptor), které slouží pro zásahy ve střední fázi letu a jsou rozmístěny na základnách Fort Greely na Aljašce (40 střel) a Vandenberg v Kalifornii (4 střely). Průběžně se zdokonalují destrukční tělesa EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle), vyvíjí se nový typ RKV (Redesignated Kill Vehicle) a ve vzdálenější perspektivě by se mělo užívat také těleso MOKV (Multi-Object Kill Vehicle), jež si má poradit též s vícenásobnými hlavicemi či klamnými cíli. Rakety GBI by měly dostat nový startovací stupeň. Na základnu Fort Greely má přibýt dalších 20 střel, existuje prostor pro dalších 40 kusů a zvažuje se stavba zcela nové základny, tzv. CIS (CONUS Interceptor Site), jež by ochránila východ kontinentálního území USA zejména proti (hypotetickým) mezikontinentálním raketám z Íránu.

SM-3 na palubách plavidel
Pro závěr střední fáze a pro koncovou fázi jsou určeny rakety RIM-161 SM-3, k jejichž nesení a odpalování slouží zejména torpédoborce s radarovým systémem Aegis BMD. Nejvýkonnější verze ve službě se nazývá SM-3 Block IIA a je schopna spolehlivě likvidovat rakety středního dosahu. Z celkově 49 testů bylo 40 úspěšných; dosud poslední proběhl 10. prosince 2018, kdy střela odstartovala ze zkušebního střediska na Havaji, a předcházející test uskutečnilo 26. října 2018 plavidlo DDG-113 John Finn. Nyní se střely SM-3 nalézají na 38 lodích US Navy, ale je schváleno navýšení počtu na 60 plavidel a výhledově se můžou protiraketové kapacity rozšířit na všechny torpédoborce třídy Arleigh Burke, tzn. perspektivně přes 80 lodí. Rakety SM-3 má ve službě rovněž Japonsko, které se podílí i na vývoji, objednala si je Jižní Korea a zájem o ně jeví též některé státy NATO. Kromě speciálních střel SM-3 lze pro zásahy v koncové fázi letu použít také protivzdušné rakety SM-2 Block IV a SM-6.

Suchozemský Aegis Ashore
Střely SM-3 tvoří také součást systému Aegis Ashore, tzn. de-navalizované podoby komplexu Aegis BMD. V současnosti již plně funguje první základna v Rumunsku, intenzivně se buduje druhá v Polsku (bude funkční nejspíše v roce 2020) a MDR 2019 navrhuje, aby se na operační základnu mohlo změnit i výše zmíněné zkušební středisko na Havaji. Dvojici komplexů Aegis Ashore si hodlá koupit Japonsko, které chce kromě střel SM-3 užívat i typ SM-6, který by měl zajistit ochranu proti střelám s plochou dráhou letu. Jak již bylo uvedeno, raketa SM-3 vznikla primárně proti raketám středního doletu, ovšem MDR 2019 navrhuje, aby v roce 2020 proběhl test proti terči s parametry mezikontinentální střely.

Rakety THAAD a Patriot
Pro obranu v závěrečné fázi letu slouží systémy THAAD a Patriot. V současnosti USA vlastní sedm baterií kompletu THAAD (včetně jedné na Guamu a jedné v Jižní Koreji), z nichž každá zahrnuje též velký mobilní radar AN/TPY-2, a šedesát baterií systému MIM-104 Patriot (mezi nimi celkem 27 mimo americké území, a sice v Německu, na Blízkém Východě, v Japonsku a Jižní Koreji). Probíhají modernizace stávajících systémů, plánují se nákupy dalších a oba typy se rovněž exportují. Systémy Patriot sbírají zkušenosti zejména proti raketám z Jemenu a řada arabských zemí (mezi nimi Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty či Katar) si už objednala nebo hodlá objednat protiraketové komplety THAAD.

Soustava radarů a satelitů
Významnými prvky „deštníku“ jsou též výstražné či naváděcí radiolokátory. Síť v současnosti čítá radar Cobra Dane na aljašské základně Shemya, výstražné komplexy UEWR v Kalifornii, Velké Británii a Grónsku, plovoucí radar SBX v Pacifiku, sedm radarů AN/TPY-2 coby prvky baterií THAAD a navíc pět samostatných radiolokátorů shodného typu (dva v Japonsku, jeden v Izraeli, jeden v Turecku a jeden pro středovýchodní velení CENTCOM). Ještě letos by měly přibýt další dva radary UEWR na Aljašce a v Massachusetts, patrně roku 2023 začne fungovat šestý na Havaji a chystá se ještě jeden pokrývající oblast Pacifiku. Vedle pozemních radarů se dává velký důraz na využívání kosmu. V současnosti již existují družice SBIRS (Space-Based Infra-Red System), které detekují starty raket, avšak plánuje se vytvoření sítě satelitů, které by sledovaly rakety po celou dobu letu a dodávaly by i SKA (Space-based Kill Assessment), tedy „zpětnou vazbu“, resp. okamžité hodnocení účinnosti protiraketového „deštníku“. První satelit s funkcí SKA se má do kosmu dostat ještě letos. MDR 2019 také navrhuje, aby se vyhodnotila možnost rozmístit na oběžné dráze destrukční prostředky.

Obrana ve startovací fázi
Významný (ačkoli kontroverzní) koncepční posun představuje požadavek budovat i obranu ve startovací fázi (boost-phase intercept). Ta měla podporu vlády George W. Bushe, ovšem vláda Baracka Obamy zrušila oba programy, a sice velký laser ABL na palubě letounu Boeing 747 a ze země odpalované rychlé střely KEI (Kinetic Energy Interceptor). Trumpova koncepce však požaduje nový vývoj systémů pro startovací fázi. Jako nosiče protiraketových laserů by mohly sloužit velké bezpilotní letouny a do „deštníku“ se mají zapojit též stíhačky F-35 Lightning II. Jejich špičkové senzory jim totiž dovolují zavčas zachytit a sledovat vzlétající raketu. Vyskytl se názor, že již dnes by F-35 patrně mohl (samozřejmě pokud by se nalézal dostatečně blízko) startující balistickou raketu zasáhnout střelou AMRAAM, avšak MDR 2019 žádá, aby byl pro stíhačky vytvořen speciální typ protiraketové střely.

Nové závody ve zbrojení?
Souhrnně tedy lze říci, že MDR 2019 přináší tři důležité změny, a to rozšíření působnosti štítu i na jiné než balistické hrozby, větší akcent na využití vesmírného prostoru a „oživení“ obrany ve startovací fázi. Druhá a třetí změna se brzy staly terčem hlasité kritiky, podle které se jedná o podporu militarizace kosmu a (což je dnes velice oblíbená fráze) „nové závody ve zbrojení“. Realita je ovšem taková, že všechny tři hlavní mocnosti světa (tedy USA, Rusko a Čína) už na vývoji útočných i obranných systémů (včetně vesmírných) mnoho let pracují, takže ony „nové závody ve zbrojení“ zkrátka již dávno začaly. Obrana ve startovací fázi představuje především způsob, jak zmenšit zátěž systémů ve střední a koncové fázi. Jde o zatím nevyzkoušený, avšak potenciálně přínosný přístup. Nad uskutečněním některých ambiciózních cílů MDR 2019 však visí otazník, jelikož je sporné, jak se k nim postaví opozicí ovládaný Kongres, resp. zda budou na plány Donalda Trumpa uvolněny potřebné finance.
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Plné znění dokumentu: https://media.defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MISSILE-DEFENSE-REVIEW.PDF

Protiraketové zbraně ve vesmíru
Koncept protiraketových destrukčních prostředků na oběžné dráze sahá až do časů Strategické obranné iniciativy (SDI) prezidenta Reagana. Tu si veřejnost nejvíce spojuje s lasery a dalšími „exotickými“ zbraněmi, ale na konci 80. let vznikl též daleko prozaičtější projekt, jenž se těšil značné popularitě na začátku 90. let a nesl název Brilliant Pebbles („Třpytivé oblázky“). Mělo jít o tisíce malých manévrujících satelitů, které by „vyčkávaly“ v kosmu a v případě vypuštění balistických raket je měly ničit „sebevražednými“ nárazy. Každý „Třpytivý oblázek“ tedy měl obsahovat jen senzor, počítač a manévrové motory, to všechno v ochranném pouzdru, z něhož by se vlastní těleso uvolnilo až těsně před použitím. Projekt vypadal působivě, ale realizace se ukázala být výrazně složitější a dražší než původní plány, takže roku 1993 byl vývoj zastaven, ale sama tato ideová koncepce přežívala. Lze říci, že „destrukční tělesa“ (Kill Vehicles), která nesou střely GBI, SM-3 a THAAD, se vzdáleně podobají „Třpytivým oblázkům“. Onen návrh kosmické vrstvy protiraketové obrany v MDR 2019 by tedy mohl znamenat, že by na oběžnou dráhu zamířil větší počet takových těles, která by tam čekala na pokyn k akci. Projekt Brilliant Pebbles by se tímto vlastně dočkal opožděné realizace.
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