Hybridní protivzdušný systém 96K6 Pancir-S1

Přes rokem uskutečnilo izraelské letectvo operaci Orchard, při které zaútočilo na vojenský cíl v Sýrii. Kolem této akce se poté vyrojilo mnoho spekulací, a to nejen o charakteru onoho cíle. Diskutuje se také o tom, proč proti izraelskému náletu nezasáhl špičkový systém protivzdušné obrany Pancir-S1, který už Sýrie v té době vlastnila.

Mezi zajímavé výrobky ruského zbrojního průmyslu patří tzv. hybridní protivzdušné systémy, tedy prostředky spojující protiletadlové řízené rakety krátkého doletu a rychlopalné kanony na jedné pozemní či námořní platformě. Mezi nejznámější se řadí pozemní typ 2K22 Treugolnik, označovaný nejčastěji jako Tunguska, a námořní 3K87 Kortik (pro export Kaštan). V poslední době se stále častěji mluví o moderním hybridním prostředku 96K6 Pancir-S1 (v kódu NATO SA-22 Greyhound). Nejenom proto, že v této kategorii představuje špičku, ale i proto, že mezi jeho uživateli jsou či budou některé „darebácké státy“.

Zrození, zastavení a vzkříšení
Výrobcem systému Pancir-S1 je zbrojní firma KBP (Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija) z města Tula, jež produkuje i další zmíněné hybridní komplety. Vývoj tohoto prostředku začal v roce 1990 se záměrem nahradit systém Treugolnik/Tunguska; v nejstarších zdrojích se proto označuje i jako Tunguska-2. Na rozdíl od předchozích typů, jež byly vyvíjeny vždy pro jistou konkrétní platformu, měl být nový komplet schopen fungovat na nejrůznějších platformách na zemi i na moři. Měl být schopen ničit vzdušné cíle na vzdálenost cca 10 km a mj. i poskytovat ochranu bateriím systémů protivzdušné obrany dlouhého dosahu S-300P. Prototyp prostředku nazvaný Pancir-S byl zhotoven v roce 1994 a objevil se na veletrhu MAKS 1995, ovšem kvůli finančním potížím Ruska byl projekt pozastaven.
Verze Pancir-S z roku 1995 byla postavena na osmikolovém podvozku vozu URAL-5323-20, poháněném dieselovým motorem s výkonem 210 kW. Na korbě se nacházela otočná nástavba, jež se svým provedením blížila konstrukci starších hybridních systémů značky KBP. Na horní části věže byl instalován přehledový a vyhledávací radar s pokrytím 360 °. Pod ním se nalézal blok optoelektronických přístrojů a anténa ve tvaru plochého kuželu, jež patřila radiolokátoru ke sledování cílů a navádění střel 1L36-01 Roman od podniku NIIR-Fazotron. Po bocích byla umístěna samotná výzbroj, a sice dva 30mm automatické kanony 2A72 a dvě šestice řízených střel 57E6 (podle některých zdrojů ale byly na popisovaném prototypu zpočátku použity starší rakety 9M335 z kompletu Treugolnik/Tunguska).
Každý z kanonů disponoval zásobou 750 kusů munice a jeho nejvyšší kadence činila 700 ran za minutu. Maximální dostřel raket pak odpovídal vzdálenosti 12 km. Pancir-S mohl útočit na dva vzdušné cíle současně s tím, že na jeden byla naváděna palba kanonů pomocí optických a infračervených senzorů a na druhý mířily až dvě rakety naváděné pomocí radiolokátoru. Tato podoba kompletu se ovšem nikdy do výzbroje nedostala. Vzkříšení projektu Pancir tak přinesl až zájem ze Spojených arabských emirátů, jež si v roce 2000 objednaly a zaplatily vývoj nové varianty, která je dnes známa jako Pancir-S1.

Palba na tři cíle současně
Prostředek Pancir-S1 (pro vývoz označovaný Pancir-S1E) vychází z původního provedení, ale většina jeho prvků prošla velkými změnami, které přinesly i značné zvýšení výkonů. Původní přehledový radiolokátor s čistě mechanickým směrováním nahradil radiolokátor 2RL80, který kombinuje mechanické otáčení a elektronické směrování pomocí plošné sfázované antény. Cíl o velikosti stíhacího letounu (s radarovou odraznou plochou 2 m2) dokáže zjistit na vzdálenost až 38 km, za normálních podmínek 32-36 km. Maximální dosah radaru, resp. max. vzdálenost detekce velkého vzdušného cíle činí až 80 km. Radiolokátor operuje v pásmu EHF. Sledovací a střelecký radar 1L36-01 byl nahrazen radarem 1RS2-1 Šlem, jež pokrývá úhel 90 °. Pracuje v pásmu UHF, a to ve dvou režimech, milimetrovém a centimetrovém, takže může navádět až čtyři řízené rakety na dva vzdušné cíle současně. Optoelektronická soustava známá jako AOP (Avtonomnyj Optičeskij Post) zahrnuje televizní kameru, infračervené senzory v pásmech 3-5 a 0,8-0,9 mikrometrů a laserový dálkoměr.
Také výzbroj prostředku se poněkud změnila. Místo kanonů 2A72 jsou použity dvouhlavňové kanony typu 2A38M, které byly převzaty ze systému Treugolnik/Tunguska a nabízejí výrazně vyšší rychlost palby, maximálně 2500 ran za minutu. Pro 30mm kanony je k dispozici i široká škála typů munice, kromě klasických tříštivo-trhavých nábojů také mj. zápalné a kumulativní, což umožňuje napadat i rozmanité pozemní cíle. Ke každé zbrani je vezeno 700 nábojů. Co se týče řízených raket, pro exportní verzi Pancir-S1E byla vyvinuta raketa 57E6E vyznačující se mírně odlišnými parametry, ale oba typy jsou kompatibilní. Systém může mít 8 nebo 12 raket a vzhledem k možnosti navádět čtyři střely na dva různé cíle dokážou jednotlivé dvojice nebo trojice odpalovacích trubic měnit náměr nezávisle na sobě.
Střela 57E6 je dvoustupňová a skládá se z urychlovací a letové části; obě mají motory na tuhé palivo. Střela nese výbušnou tyčovou hlavici se střepinovým účinkem a má dálkové povelové navádění. Pro prostředek Pancir-S1 je charakteristická možnost navádět palbu jak kanonů, tak raket pomocí střeleckého radaru i optoelektronických přístrojů. Raketa nese rádiový i laserový transpondér, takže ji mohou sledovat obě složky systému navádění palby. Maximální nasazení prostředku Pancir-S1 tak zahrnuje navádění čtyř střel na dva cíle pomocí radaru a řízení palby kanonů na třetí cíl prostřednictvím optoelektroniky.

Čtyři režimy fungování
Jinou mimořádnou schopností kompletu Pancir-S1 je vedení palby kanony i raketami za jízdy, čehož není schopen žádný jiný zbraňový systém této kategorie na světě. Reakční čas čili doba od prvního zjištění cíle přehledovým radiolokátorem do vypuštění střely se pohybuje mezi 4 a 6 sekundami. Za minutu tak lze napadnout až deset cílů. Co se týče účinnosti, při testech bylo údajně dosaženo hodnot mezi 70 a 95 %. Osádku vlastní bojové nástavby (bez ohledu na druh  šasi) tvoří dvě osoby, které sedí na polstrovaných sedadlech zády ke směru jízdy v hermeticky uzavřeném a klimatizovaném prostoru. Pro zobrazování informací slouží konzoly s barevnými plochými LCD displeji o úhlopříčce 45 cm.
Pancir-S1 disponuje zařízením pro bezdrátový šifrovaný přenos dat, který umožňuje společné působení až šesti prostředků. Pancir-S1 dokáže fungovat ve čtyřech různých režimech lišících se způsobem detekce a rozdělování cílů. První mód je samostatný, kdy každé vozidlo operuje naprosto autonomně. Druhý režim využívá oné možnosti kooperace až šesti systémů; jeden je určen jako „master“ a funguje jako velitelské stanoviště; přehledovým radarem zachycuje cíle a rozděluje je dalším třem až pěti bojovým vozidlům v rámci své baterie. Ve třetím režimu se k šesti bojovým vozidlům baterie připojí speciální velitelské středisko a ve čtvrtém ještě velký přehledový a výstražný radiolokátor.
Kromě samotných bojových vozidel se senzorovými a zbraňovými nástavbami tvoří soustavu Pancir-S1 ještě několik dalších podpůrných prostředků. Nabíjecí vozidlo 73V6 převáží zásobu kanonové munice i řízených raket pro dvě bojová vozidla, vozidlo 2V110 slouží pro údržbu a opravy mechanických součástí, vozidlo 66R6 zajišťuje údržbu a opravy elektronických prvků, vozidlo 65Ju6 slouží pro kalibraci systémů, prostředek 2F55 dopravuje náhradní a záložní díly a příslušenství a vozidlo 9V684 zajišťuje testování raket. Pro výcvik slouží trenažéry 9F676-1 (stacionární) a 9F676-2 (mobilní) určené pro šest žáků.

Pancir-S1E na světový trh
Bojové moduly i podpůrné prostředky lze umístit na nejrůznější platformy. Dnes nejčastější je verze na osmikolovém nákladním vozu KamAZ-6560, ale zkouškami prošla celá řada dalších provedení. Z kolových šasi je to německý MAN SX 45 8×8 nebo běloruský MZKT-7930 8×8 a rovněž obrněný transportér BTR-90. Z pásových existuje varianta na běloruském podvozku GM-352M1E, která poněkud připomíná komplet Treugolnik/Tunguska, a provedení na korbě bojového vozidla pěchoty BMP-3. Firma KBP nabízí i stacionární lafetu pro Pancir-S1, která může být použita jak na zemi, tak na palubě lodě. Pro vývoz se nabízí též zjednodušená verze Pancir-S1-O, která nemá kanony a střelecký radiolokátor, takže samotné navádění raket na cíl je možné jen pomocí optoelektronického systému.
Prvním uživatelem systému Pancir-S1E se staly Spojené arabské emiráty, které si v roce 2000 objednaly 50 kusů za cca 734 milionů dolarů. Původně mělo jít o 25 kolových a 25 pásových, ale podle aktuálních zpráv mají všechny mít podvozek KamAZ-6560, ačkoliv svého času bylo uváděno, že to bude německý MAN SX 45. Dodávky mají být zakončeny ještě letos a SAE už údajně zvažují objednávku 28 vozidel navíc. Dalším zákazníkem by mohlo být Alžírsko, které v březnu 2006 objednalo 38 systémů, ale prameny se rozcházejí, zda jde o Pancir-S1E, nebo o starší Tunguska-M1. V letošním roce mají první komplety Pancir-S1 vstoupit také do služby u ruských ozbrojených sil, které chtějí koupit zaváděcí sérii 24 kusů, a jako další pravděpodobní zákazníci jsou uváděny Bělorusko a Indie.
Největší kontroverze však vzbudil kontrakt KBP se Sýrií, která si v roce 2006 objednala 36 až 50 vozidel. Prvních dvanáct bylo údajně dodáno v srpnu 2007, tedy nedlouho před izraelským náletem na dosud tajemný objekt v jižní Sýrii, jenž měl být podle různých zdrojů výcvikovým táborem Hizballáhu, skladištěm zbraní nebo severokorejským jaderným reaktorem. Faktem je, že objekt byl zničen a žádný izraelský letoun nebyl sestřelen. Podle vyjádření KBP totiž nebyl žádný Pancir-S1E v Sýrii ještě bojeschopný. Některá ruská média přinesla i zprávy, že syrské nákupy zbraní financuje Írán, jemuž má Sýrie v letošním roce předat deset systémů Pancir-S1. Oficiální místa ony zprávy popřela, avšak vize těchto špičkových zbraní v Íránu jistě vyvolala ve Washingtonu a Tel Avivu nemalé znepokojení.
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Parametry systému 96K6 Pancir-S1
Max. počet současně sledovaných cílů
20
Max. počet současně postřelovaných cílů
3
Max. vzdálenost zjištění cíle (2 m2)
38 000 m
Max. vzdálenost sledování cíle (2 m2)
30 000 m
Dálkový rozsah působení raket 57E6
1000 až 12 000 m
Výškový rozsah působení raket 57E6
5 až 10 000 m
Dálkový rozsah působení kanonů 2A38M
200 až 4000 m
Výškový rozsah působení kanonů 2A38M
0 až 3000 m
Rozsah rychlosti postřelovaného cíle
10 až 500 m/s
Max. reakční čas v bojovém stavu
4 až 6 sekund

Parametry řízené střely 57E6E
Celková délka
3200 mm
Průměr těla střely
90 mm
Průměr urychlovače
170 mm
Hmotnost hlavice
20 kg
Startovní hmotnost střely
74,5 kg
Hmotnost střely s trubicí
94 kg
Max. rychlost po startu
1300 m/s
Trvalá letová rychlost
700 m/s
Minimální dálkový dostřel
1200 m
Maximální dálkový dostřel
20 000 m
Minimální výškový dostup
5 m
Maximální výškový dostup
15 000 m
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