Výsadková plavidla třídy Mistral:
Francouzské lodě pro ruské námořnictvo

Dne 1. listopadu 2014 má ruské námořnictvo převzít novou výsadkovou loď. To by samo o sobě nebylo příliš zvláštní, kdyby ovšem nebylo faktu, že půjde o plavidlo postavené ve Francii. Rusko se totiž rozhodlo zakoupit dvě francouzské obojživelné lodě třídy Mistral a další dva exempláře této třídy postavit v licenci.

Ruská federace dokáže samostatně vyvíjet a vyrábět takřka všechny druhy zbraní, postupně se ale zapojuje i do globální sítě zbrojního průmyslu, účastní se mezinárodních projektů a kupuje vojenskou techniku v zahraničí. Žádný z nákupů tohoto druhu však nevyvolal takové debaty a kontroverze jako rozhodnutí ruského námořnictva zakoupit si francouzská výsadková plavidla třídy Mistral. Diskuse se rozpoutaly na Západě i v samotném Rusku, a přestože se dvojice lodí úspěšně staví, stále jde o velmi spornou záležitost.

Nová koncepce do nového světa
Vývoj nové třídy francouzských výsadkových plavidel byl zahájen roku 1997, na začátku jako soukromý projekt loděnic DCNS, přestože bylo zjevné, že je zaměřen na francouzské loďstvo, resp. očekávané nahrazení zastarávajících výsadkových plavidel z období studené války. Bylo totiž třeba změnit celý pohled na výsadkové operace, jež se v minulosti pojímaly coby součást velkého konvenčního symetrického konfliktu (nejspíše proti SSSR, resp. Varšavské smlouvě), kdežto po skončení studené války bylo stále více zřejmé, že takových válek asi mnoho nebude a pozornost námořnictev se musí soustředit jinam. Do středu zájmu se tak dostaly asymetrické konflikty, mírové operace, humanitární intervence a protiteroristické zásahy. V minulosti stály na prvním místě výsadky pomocí menších plavidel, ovšem nově získala prioritu doprava sil za pomoci vrtulníků. Nové lodě, pro které se začala užívat zkratka BPC (Bâtiments de Projection et de Commandement, tj. něco jako „plavidla pro projekci síly a velení“), proto byly navrženy jako vrtulníkové nosiče s plochou průběžnou palubou a prostory nejenom pro přepravu vojáků a vozidel, ale mj. také s rozsáhlým zázemím pro velení a velkými zdravotnickými kapacitami. V prosinci 2000 zadalo francouzské námořnictvo předběžný kontrakt na stavbu první lodě, jež záhy dostala název Mistral, a 30. listopadu 2001 byla konečně podepsána oficiální smlouva na dva kusy, z nichž druhý má jméno Tonnerre. Kýl obou lodí byl založen roku 2003, Mistral byl spuštěn na vodu 6. října 2004, jeho „sestra“ 26. července 2005 a do služby byly zařazeny roku 2006. To už se počítalo i s třetím kusem, jenž nese jméno Dixmude. Jeho kýl byl založen roku 2009 a námořnictvo jej převzalo v roce 2012. Rychlé stavbě všech lodí značně napomohl fakt, že byla využita pokroková modulární konstrukce; trup každého plavidla je složen z 32 modulů o délce 15 m, jež se vyráběly samostatně a nakonec se zkompletovaly. Lodě třídy Mistral byly stavěny částečně podle civilních standardů, což také přinášelo úsporu nákladů a času, přestože se to stalo i terčem kritiky kvůli údajné nízké odolnosti.

Popis konstrukce a schopností
Modulární konstrukce se hodně odráží i na charakteristickém „krabicovitém“ vzhledu plavidel třídy Mistral, jež mají velmi jednoduché tvary trupu. Na pohled výrazně připomínají letadlové lodě, jimiž koneckonců trochu i jsou, protože jejich primárním úkolem jsou operace vrtulníků. Těch může být na palubě přepraveno maximálně šestnáct (krátkodobě dokonce i dvacet), když jde o univerzální Eurocopter AS 532 Cougar a bitevní Eurocopter EC 665 Tiger. Jestliže jde o větší dopravní helikoptéry NH90, těch lze v konfiguraci výlučně pro letecké operace přepravit deset až dvanáct. Je-li Mistral nakonfigurován naopak pouze pro obojživelný výsadek pomocí plavidel, pak dokáže pojmout 230 lehkých automobilů či prapor se čtyřiceti tanky Leclerc. Ve standardní „smíšené“ konfiguraci pak dopravuje šest až deset vrtulníků a 60 lehkých bojových vozidel, popř. třináct tanků Leclerc. Zaplavovací dok v zádi pojme čtyři výsadkové čluny typu CTM nebo dvě obří výsadková vznášedla LCAC. Vedle výsadkových kapacit je u Mistralů od počátku zdůrazňováno také výborné elektronické vybavení, které zahrnuje mj. navigační radar Racal-Decca DRBN-38A Bridgemaster E250, dále radar pro sledování vzdušné situace Thales MRR3D-NG, komunikační systémy Fleet Satcom a Syracuse nebo vysoce vyspělý informační a velitelský taktický systém SENIT 9. Ten je jakýmsi „mozkem“, v němž se sbíhají informace ze všech senzorů na palubě a který umožňuje distribuci dat v rámci velení celé operační flotile při výsadkové operaci. Plavidlo disponuje lehkou obrannou výzbroji, kterou tvoří dva systémy protiletadlových řízených střel Simbad a dva 12,7mm kulomety Browning M2HB. Vedle toho má každé plavidlo dvě pozice pro 30mm kanony Breda-Mauser, ty však dosud nebyly fyzicky namontovány. Primární zdroj energie představují čtyři dieselelektrické generátory Wärtsilä, ze kterých se získává celkový výkon okolo 21,6 MW. O pohyb plavidla se následně stará dvojice pohyblivých systémů Rolls-Royce Mermaid s motory a lodními šrouby, díky kterým jsou lodě nejen rychlé, ale také pozoruhodně obratné a stabilní.

Kontroverzní obchod s Ruskem
Není divu, že výkony plavidel třídy Mistral vzbudily zájem v zahraničí, takže loděnice DCNS prezentovaly i několik exportních verzí projektu BPC. K možným zákazníkům tak v současné době patří např. Polsko, Kanada, Švédsko, Malajsie či Indie, avšak první zemí, jež se skutečně rozhodla pro zakoupení Mistralů, se stalo překvapivě Rusko. Již v roce 2009 se objevily první zprávy o tom, že ruské námořnictvo zvažuje akvizici výsadkových plavidel v zahraničí, neboť domácí loděnice nejspíše nedokážou takové plavidlo dodat. V srpnu 2009 byly tyto informace oficiálně potvrzeny a v listopadu téhož roku Mistral zavítal na návštěvu do Sankt Petěrburgu a došlo k testům ruských helikoptér na palubě. Po většinu roku 2010 probíhala vyjednávání, kde se řešil mj. počet plavidel či jejich vybavení. Rusové nakonec souhlasili s nákupem dvou kusů postavených ve Francii a s opcí na licenční stavbu dvou v loděnicích Baltijskij zavod (zatímco původně žádali formát „1 + 3“). Naopak Francie ustoupila v tom, že dodá Rusku plavidla plně vybavená včetně systému SENIT 9. Lodě ale dostanou ruské zbraně, jež mají podle aktuálních plánů zahrnovat 30mm kanony AK-630 a protiletadlové raketové systémy 3M47 Gibka. Coby hlavní typy vrtulníků se plánují výsadkové Ka-29TB a bitevní Ka-52K. Celý obchod je ovšem od počátku cílem široké kritiky. V Rusku zaznívají mj. hlasy, že se tak země stává závislou na zahraničích dodavatelích techniky, že vlastně „brzdí“ domácí vývoj výsadkových lodí nebo že se Mistral pro ruské námořnictvo jednoduše nehodí. Naopak na Západě je kritizována Francie, která by prý neměla dodávat Rusku tak výkonnou a kvalitní techniku, jež by mohla sloužit pro podporu ruské mocenské politiky proti zájmům Západu. Navzdory kritice však byla v prosinci 2010 podepsána smlouva a 1. února 2013 byl na vodu spuštěn první kus Vladivostok, který by mělo ruské loďstvo převzít letos 1. listopadu. Druhý exemplář Sevastopol byl spuštěn na vodu 18. června 2013 a do služby má vstoupit v roce 2015. Nyní můžeme být jenom zvědaví, jak se bude francouzským lodím pod ruskou vlajkou dařit.
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Parametry lodí třídy Mistral
Základní posádka: 160 mužů
Standardní výtlak: 16 500 tun
Plný výtlak: 21 300 tun
Celková délka: 199 m
Celková šířka: 32 m
Standardní ponor: 6,3 m
Max. rychlost: 18,8 uzlu (35 km/h)
Autonomie na moři: standardně 30 dnů, maximálně 90 dnů
Plavební dosah: 10 800 km při 18 uzlech (33 km/h), 19 800 km při 15 uzlech (28 km/h)
Výsadková plavidla: čtyři výsadkové čluny CTM nebo dvě výsadková vznášedla LCAC
Výsadkové kapacity: 450 vojáků, max. 16 vrtulníků, max. 60 lehkých bojových vozidel
Výzbroj: dva raketové komplety Simbad, dva 12,7mm kulomety Browning M2HB (plus dvě zatím neosazené pozice pro 30mm kanony Breda-Mauser)
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