Polský protiletadlový systém Newa-SC

Sovětský protiletadlový raketový systém S-125 Něva (Pečora) se řadí mezi nejrozšířenější na světě. A stále může být i účinnou zbraní, pokud projde vhodnou modernizaci. Zřejmě nejvyspělejší program tohoto druhu představuje polský Newa-SC, díky němuž se systém S-125 stává skutečně plně samohybným a získává špičkové elektronické prvky kompatibilní s NATO.

V dnešních dnech se často hovoří o protivzdušné obraně Polska, neboť její modernizace je nejdůležitějším požadavkem vůči USA výměnou za rozmístění amerických antiraket. Polsko není malým státem a kvůli své poloze potřebuje mít účinné protiletadlové a protiraketové zbraně. Dnes je obrana našich severovýchodních sousedů tvořena zejména prostředky sovětské výroby, mezi nimiž patří hlavní role raketovým systémům Kub‑M, Osa‑AK, Krug, Vega a Něva. Všechny typy prošly nebo procházejí určitým omlazením, ale žádný raketový komplet se v polských službách nezměnil tak jako posledně uvedený. Systém S‑125 Něva se po modernizaci na úroveň Newa‑SC stal účinnou zbraní, která má zůstat ve službě přibližně do horizontu roku 2015.

Silné a slabé stránky
Vývoj kompletu S‑125 Něva začal v polovině 50. let se záměrem vyrobit protivzdušnou zbraň pro střední výšky, jež by doplnila výkonnější typy S‑75 Dvina a S‑200 Angara. Na zbrani pracovaly týmy konstruktérů Raspletina a Grušina. Testy začaly roku 1959 a o dva roky později systém zavedla Vojska protivzdušné obrany státu coby prostředek chránící letiště, pozice systémů S‑75 a S‑200 a větší vojenské jednotky. Vlastní raketa nesoucí jméno 5V24 je naváděna dálkovými povely na základě údajů dodávaných střeleckým radiolokátorem SNR‑125. V kódu NATO je S‑125 známý pod označením SA‑3 Goa.
V roce 1964 vstoupilo do služby modernizované provedení S‑125M Něva‑M se střelami 5V27. Dostřel pokrývá pásmo od 2,5 do 25 km a je možné zasahovat cíle letící ve výškách od 50 do 18 000 m. Exportní verze Pečora a Pečora-M se dostaly do víc než dvaceti zemí a zasáhly do řady válek. Asi nejznámějším úspěchem S‑125M je sestřel letounu F‑117A v roce 1999, ačkoliv je nutno dodat, že Srbům pomohly i americké chyby a velká dávka štěstí. Faktem však je, že střela 5V27 má stále dobré kinematické parametry a účinnou bojovou hlavici. Základní slabinou zbraně je zastaralá analogová elektronika a náchylnost vůči moderním rušičkám, jež si s naváděním S‑125 mohou poradit.
Druhým problémem je nízká mobilita. S‑125 technicky patří mezi samohybné systémy, což však vojáci i analytici vždy považovali za docela povedený vtip. Kromě čtyř odpalovacích zařízení 5P71 se dvěma raketami a čtyř nabíjecích vozidel totiž potřebuje ke své plné funkci tři radary (střelecký SNR‑125, přehledový P‑15 a výškoměrný PRV‑11), z nichž každý se skládá z částí na třech či čtyřech vozidlech. Jedna eskadra S‑125 tedy obsahuje 19 (!) vozidel a přechod do bojové polohy trvá nejméně 90 minut. Jako praktičtější se proto ukázala statická verze, která spoléhá na čtyřnásobná odpalovací zařízení 5P73.

Pásové i kolové šasi
Vzhledem ke značné rozšířenosti systému S‑125 není divu, že se objevilo několik modernizačních programů, díky kterým se S‑125 dokáže uplatnit i na moderním bojišti. V případě zemí bývalého východního bloku hrála roli také snaha o kompatibilitu s NATO. Hlavní úsilí v tomto směru vyvinulo Polsko, kde se zrodily dva vývojové programy se záměrem eliminovat oba uvedené nedostatky systému S‑125, totiž zastaralou a nekompatibilní elektroniku a omezenou mobilitu. Aplikací obou těchto projektů se poté stala modernizace jménem Newa‑SC.
Roku 1992 byl na varšavské Akademii vojenské techniky zahájen program Newa‑S (Samobieżny), jenž měl řešit pohyblivost. Jeho hlavní cíl představovala instalace čtyřnásobného odpalovacího zařízení 5P73 na samohybnou platformu a montáž všech součástí střeleckého radaru SNR‑125 na jediný podvozek. Zkoušely se dva základní přístupy. Kolové provedení počítalo s nákladním vozem MAZ‑543, který dříve sloužil pro vypouštění balistických raket 9K72 Elbrus (Scud), zatímco pásové používalo šasi tanku T‑55A, popř. odvozených obrněnců polské výroby, a sice mostního tanku BGT‑67 a vyprošťovacích tanků WZT.
Odpalovací zařízení 5P73 i radiolokátor SNR‑125 s velitelským stanovištěm se testovaly na obou typech podvozků. Po zkouškách bylo zjištěno, že tankový podvozek je pro radar nevhodný kvůli vibracím, zatímco kolová platforma se z několika důvodů nehodí pro rakety. Výsledkem projektu Newa‑S se tedy stala kombinace, která zahrnuje čtveřici raket na podvozku T‑55A a radiolokátor na šasi MAZ‑543. Zahraničním zákazníkům se nabízí montáž raket i radaru také na jiná vozidla.

Výměna elektroniky
Druhá fáze projektu začala v roce 1995. Hlavním řešitelem byla opět Akademie vojenské techniky, která spojila síly s podnikem WZE (Wojskove Zaklady Ełektroniczne). Program Newa‑C (Cyfrowy) se soustředil na modernizaci naváděcího zařízení, což vyústilo ve výměnu zhruba 80 procent veškeré elektroniky. Místo starých analogových prvků byly použity moderní digitální součásti. Za vůbec nejdůležitější část celého projektu jsou pokládány nové radiolokační digitální vysílací a přijímací moduly ZNO‑X, jež na anténě radaru SNR‑125 nahradily staré magnetrony. Díky tomu se maximální vzdálenost zjištění cíle zvýšila až o 44 procent, max. vzdálenost sledování vzrostla o 22 procent a podstatně se zlepšila také odolnost proti rušení.
Na podvozku MAZ‑543 je nyní umístěn nejen celý radar (označený jako SNR‑125SC), ale i nové velitelské a řídicí středisko, jež vystačí s obsluhou pouze tří mužů. Ti mají k dispozici moderní ovládací pulty s barevnými displeji. Přibyl špičkový přístroj pro odlišení vlastních a nepřátelských cílů (IFF); jedná se o produkt značky Thomson‑CSF a licenčně jej vyrábí polský podnik Radwar. Digitalizací prošlo i odpalovací zařízení, jež získalo digitální řízení všech funkcí. Zvažuje se také zapojení jiných raket, především ze země odpalované verze letecké střely R‑27, která je vyvíjena na Ukrajině.
Nejmenší jednotku kompletu Newa‑SC tvoří baterie, jež sestává ze čtyř vozidel, a sice jednoho radaru s řídicím střediskem a tří čtyřnásobných vypouštěcích zařízení. Dvě takovéto baterie představují eskadru (dywizjon). Komplet se pohybuje rychlostí až 35 km/h a přechod do bojové polohy mu zabere max. 30 minut. Přehledové a výškoměrné radary už nejsou třeba, neboť Newa‑SC přijímá data z radarové sítě, jež pokrývá celé území Polska a je napojena na alianční systém NATINADS.

Dvojí prohra s Moskvou
Po úspěšných zkouškách systému Newa‑SC následovalo rozhodnutí zmodernizovat dvacet eskader S‑125M Něva‑M ve výbavě polských jednotek protivzdušné obrany. První sériové komplety vstoupily do služby v roce 1999 a poslední v roce 2004. Spolu se systémy Krug a Vega představují část arzenálu 1. a 3. raketové brigády protivzdušné obrany a 78. raketového pluku protivzdušné obrany Vzdušných sil Polské republiky. Ve službě mají zůstat nejméně do poloviny příští dekády. Náklady na onu modernizaci dosáhly částky 37,5 milionů dolarů.
Polsko pak samozřejmě začalo hledat případné zájemce o systém Newa‑SC i za hranicemi. Nejprve oslovilo státy střední Evropy (včetně Česka), ale ty nejevily o omlazení svých S‑125 příliš zájmu a vesměs je vyřadily ze služby. Pozornost Polska se pak obrátila na další státy, které potřebovaly S‑125 modernizovat, a sice na Egypt a Indii. Jistě není bez zajímavosti, že druhé zmíněné zemi byla nabízena možnost montáže raket i radarů také na osmikolové podvozky Tatra. Polská nabídka však ani v jednom případě neuspěla, protože kontrakty pro Egypt a Indii připadly ruským a běloruským zbrojovkám.
Polské zdroje uvádějí, že program Newa‑SC byl ve srovnávacích testech vyhodnocen jako technicky nejlepší a že Rusko dosáhlo úspěchu spíše politickými a diplomatickými prostředky. Jistou roli měla hrát také neochota Ruska prodat vozy MAZ‑543, neboť by vlastně podpořily konkurenční nabídku. Dalším důvodem mohla být i cena kompletu, protože digitalizace radaru pomocí modulů ZNO‑X je poměrně nákladná. Poláci však nepropadají pesimismu a poukazují na to, že po celém světě dosud slouží stovky systémů S‑125, které potřebují omlazení. Prostor pro prosazení nabídky Newa‑SC tedy zcela určitě existuje.
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