Nové ruské strategické zbraně:
Odpověď na Trumpovu nukleární doktrínu

Vladimir Putin přednesl 1. března 2018 před ruským parlamentem projev, v němž hovořil také o rozvoji strategických zbraní. Kromě již známých projektů zmínil rovněž několik zcela nových typů, které samozřejmě vyvolaly velkou pozornost médií.

Ruský prezident mluvil o stavu i perspektivách společnosti, ekonomiky, veřejných služeb atd., aby v závěru projevu přešel k otázkám obrany a bezpečnosti. Předložil ruský pohled na dnešní mezinárodní scénu, vztahy mocností a odzbrojovací dohody, u čehož směroval největší kritiku na USA. Několikrát zdůraznil, že Rusko nenechá americké kroky bez odpovědi, a posléze tyto odpovědi konkretizoval, když představil šest nových zbraní, které byly již zavedeny do služby nebo právě procházejí zkouškami. Jeho projev ilustrovaly filmy, které spojovaly reálné záběry a počítačovou grafiku. Informací o nových zbraních je dosud poměrně málo a z velké části jde o spekulace, ale je téměř jisté, že jde o ruskou reakci na revizi americké jaderné doktríny (více v minulém čísle). V tomto textu se tudíž omezujeme převážně na sdělení ruské hlavy státu, ale k jednotlivým typům se samozřejmě příležitostně vrátíme.

Mezikontinentální raketa RS-28 Sarmat
Prezident Putin uvedl, že probíhají zkoušky nové těžké mezikontinentální balistické střely, jež nese název RS-28 Sarmat a je určena jako náhrada stávající střely R-36M Vojevoda (známější pod západním kódem SS-18 Satan). Nová raketa na kapalné palivo váží okolo 200 tun a může nést větší počet jaderných hlavic (včetně hypersonických). Její dosah je prakticky neomezený, což jí dovoluje udeřit na cíl přes severní i jižní pól, a je vybavena prostředky pro průnik všemi dnešními i vyvíjenými systémy protiraketové obrany.

Křižující střela s jaderným pohonem
Jistě největší překvapení znamenala informace o druhé novince, a to o střele s plochou dráhou letu a jaderným energetickým zdrojem. Podle prezidentova sdělení se nukleární zdroj vejde do trupu střely kategorie Ch-101 či amerického Tomahawku, jíž tak propůjčuje neomezený dolet. Střela tudíž může bez omezení manévrovat, vyhýbat se protivzdušné obraně a útočit na cíle na opačné straně Země. Ke konci roku 2017 byl údajně proveden letový test střely na Centrálním zkušebním polygonu. Připomeňme, že SSSR i USA za studené války vyvíjely atomový pohon letounů a raket, ale žádný z těchto projektů nebyl dokončen.

Podvodní systém s jaderným pohonem
Prezident Putin potvrdil existenci podvodního prostředku s nukleárním pohonem bez posádky, o němž se spekuluje již delší dobu pod jménem Status-6 (více v minulém čísle). Jde fakticky o velké torpédo poháněné zdrojem, který je údajně stokrát menší než současné reaktory ponorek a dokáže zvýšit výkon na maximum 200krát rychleji. Prostředek je určen především pro útoky na lodě i přístavy protivníka a může přepravovat i konvenční hlavici, avšak hlavním účelem je strategické nasazení s jadernou náloží zvláště velké síly.

Hypersonický raketový systém Kinžal
Dne 1. prosince 2017 byl do zkušební služby přijat vzdušně-raketový systém Ch-47M2 Kinžal s hypersonickou střelou vypouštěnou ze vzduchu. Střela, evidentně založená na typu Iskander, je nesena letounem MiG-31, má dosah přes 2000 km a nese konvenční nebo nukleární hlavici. Dosahuje rychlosti přes Mach 10, ve vzduchu dokáže ostře manévrovat a má i přesné koncové navádění, což ve filmu prokázal útok na plavidla. První jednotka s těmito zbraněmi by se měla nacházet ve službě u Jižního vojenského okruhu.

Hypersonické klouzavé těleso Avangard
Již mnoho let se objevují nejrůznější oficiální i neoficiální zprávy o hypersonických hlavicích, které Rusko vyvinulo pro své mezikontinentální balistické střely. Vladimir Putin nyní potvrdil existenci této zbraně, která je popisována jako strategický raketový komplex s hypersonickým klouzavým okřídleným blokem. Nese název Avangard, ve vysokých vrstvách atmosféry může dosahovat rychlosti až Mach 20, při letu dokáže manévrovat a teplota na povrchu dosahuje asi 1600 až 2000 stupňů Celsia. Prezident rovněž uvedl, že těleso letí prakticky v plazmové kouli, díky čemuž na svůj cíl dopadá takřka „jako meteorit“.

Pozemní laserový zbraňový komplex
Poslední z novinek byl pozemní laserový zbraňový komplex, který je namontovaný na těžkém nákladním vozu a zřejmě slouží k protivzdušné obraně. Podrobnější informace o něm uvedeny nebyly, ale je známo, že podobné systémy se vyvíjely a zkoušely již v SSSR. Zajímavé ovšem je, že tato nová zbraň (stejně jako okřídlená střela s atomovým zdrojem a podvodní prostředek bez osádky) dosud nenese žádné oficiální jméno. Vladimir Putin tedy vyzval veřejnost, aby na stránkách ministerstva obrany předložila své návrhy.
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