Raketa 40N6 pro systém S-400:
Řešení ruské protivzdušné záhady

Do struktury ruského protivzdušného raketového systému S-400 Triumf patří také střela 40N6 s maximálním dosahem až 400 km. Tato „dlouhá ruka“, jak se jí někdy přezdívá, budí diskuse a spory, jelikož v západních médiích se o ní dlouhodobě vyskytují nepřesné a zavádějící údaje. Jak tedy vlastně tato zbraň vypadá a co dokáže?

Systému S-400 Triumf se věnoval podrobný článek v ATM 2/2016, ovšem tehdy se ve službě ještě nenacházela jedna z jeho klíčových součástí, a sice řízená raketa 40N6, díky níž by měla „čtyřstovka“ nabízet avizovaný maximální dostřel 400 km. Existuje i exportní podoba 40N6E, která již byla údajně dodána do Číny a možná také do Turecka. Zdokonalená varianta nazvaná 40N6M by pak měla patřit do nyní testovaného systému S-500 Prometej, jehož první oficiální záběry (avšak s jinou raketou 77N6-N) byly zveřejněny 20. července 2021. Sama raketa 40N6 představuje určitou záhadu, jenže se zdá, že podstata této záhady vznikla na základě chybných předpokladů, které se ovšem v médiích dodnes udržují.

Omyly v západních médiích
Připomeňme, že systém S-400 používá převážně protivzdušné střely řady 48N6, které vznikly již pro starší systém S-300PM a jeho deriváty (více v č. 1//2016). Nejvýkonnější raketa patřící do této série nese název 48N6DM a dokáže zasahovat cíle na vzdálenost až 250 km a ve výšce 30 km, a to o rychlosti až 4800 m/s. Pro porovnání, předchozí verze střely 48N6 nabízejí max. dálkový dostřel mezi 150 a 200 km, výškový dostup 27 000 m a možnost ničit cíle pohybující se rychlostí 1800, popř. 2800 m/s. Již během vývoje systému S-400 se ale opakovaně hovořilo i o výrazně výkonnější raketě 40N6 a ruská média průběžně přinášela zprávy ve smyslu, že se testuje, že „již brzy“ vstoupí do služby atd., aniž by se však stalo něco konkrétního. To potom vedlo u některých (zvláště západních) odborníků k závěru, že jde o problematickou záležitost, popř. dokonce o propagandu. Kromě toho postupně vzniklo též očekávání, že 40N6 je „velká“ střela, resp. že bude větší než zbraně řady 48N6 a že bude (stejně jako řízené rakety řad 9M82 a 9M83 pro systémy série S-300V) dvoustupňová, takže bude možno instalovat na odpalovací zařízení pouze dvě rakety (zatímco střely 48N6 mohou být čtyři). Z nějakého důvodu se navíc vyskytuje názor, že střely 40N6 je, resp. bude možno odpalovat pouze z nových samohybných zařízení 51P6A na šasi MZKT-7930, ovšem nikoli ze starších samohybných zařízení 5P85SM na podvozku MAZ-543M či z nejčastěji vídaných tažených zařízení 5P85TM, o jejichž přesun se většinou starají sedlové tahače BAZ-64022. Je však velice zajímavé, že se tyto předpoklady v západních zdrojích vesměs pořád udržují, ačkoli už přes tři roky existují přesvědčivé důkazy a indicie, že s raketou 40N6 je všechno úplně jinak.

Zveřejnění přesných parametrů
Raketa 40N6 byla oficiálně zavedena do výzbroje v říjnu 2018 a současně byla zveřejněna též zpráva, že se připravuje její sériová výroba v podniku OAO MMZ Avangard, který se stará i o produkci raket řady 48N6. Ale již v květnu 2018 společnost Almaz-Antej publikovala údaje o exportní variantě dálkové střely, která nese index 40N6E. Z těchto materiálů jasně vyplývá, že raketa není „velká“ ani dvoustupňová, jelikož její základní konstrukce se shoduje s konstrukcí standardní střely 48N6. Materiály navíc ukazují i čtveřici raket 40N6E na normálním taženém odpalovacím zařízení. Velmi podobně hovoří i informační tabule, jež zjevně pochází od ruské protivzdušné obrany a obsahuje přehled raket, které lze vypustit z taženého zařízení 5P85TM. Přehled obsahuje také raketu 40N6 a její technické údaje, které opět dokládají, že jde o derivát základní konstrukce 48N6. Řečí čísel lze konstatovat, že raketa 40N6 je o pouhých 7 cm delší než provedení 48N6DM a má shodný průměr těla, ale je o 7 kg těžší (1895 kg oproti 1888 kg) a dopravuje lehčí bojovou hlavici (126 kg oproti 180 kg). Její max. dálkový dolet činí 400 km (u exportní podoby 40N6E je to 380 km) a výškový dostup činí 40 000 m (u exportní varianty 30 000 m). Liší se také metoda navádění, protože starší rakety se navádějí na cíl, který ozařuje radar ze země i radar samotné střely (tzv. TVM, Track-Via-Missile, popř. pokročilejší SAGG, Seeker-Aided Ground Guidance), střela 40N6 však disponuje také plně autonomním režimem. Dokáže se tudíž navést na cíl též za pomoci aktivního ozáření svým palubním radiolokátorem. Takový postup je zřejmě nezbytný právě kvůli velkému dosahu, jelikož na vzdálenost 400 km už signál pozemního radiolokátoru nemusí být dostupný.

Odpověď na otázku dostřelu
Zajisté se teď nabízí otázka, jak může raketa 40N6 nabízet tak výrazné zvýšení dostřelu oproti starší zbrani 48N6, když má shodnou základní konstrukci. Odpověď představuje postup, který kancelář Fakel (tvůrce 48N6) úspěšně vyzkoušela již v roce 1985, kdy raketu 48N6 poslala po pseudo-balistické dráze, jejíž vrchol ležel ve výšce 70 km, a střela tehdy demonstrovala dosah 400 km. Obdobný režim letu využívá rovněž např. raketa 9M82MD, jež tvoří součást systému S-300V4 (více v č. 4/2016) a dle různých zdrojů nabízí max. dosah mezi 350 a 400 km. Vedle odlišného profilu letu se na delším dosahu rakety 40N6 možná podílí i výkonnější druh paliva či jeho zvýšená zásoba, čemuž by mohla odpovídat i menší hmotnost bojové hlavice, přestože raketa jako celek je těžší. Let po pseudo-balistické dráze samozřejmě omezuje obratnost střely v závěrečné fázi, ale je nutno zdůraznit, že raketa 40N6 není určena pro ničení obratných cílů, např. stíhaček, nýbrž zejména k ničení rozměrných a významných cílů, např. letadel AWACS, vzdušných tankerů či průzkumných strojů. Podobné určení bude mít i střela 40N6M, která má patřit do systému S-500 a má nabízet dosah až 600 km, kdežto standardní rakety „pětistovky“, jež nesou index 77N6-N, mají zajistit zejména protiraketovou obranu (vznikly totiž na základě „výškových“ střel 9M82MV, původně vyvinutých pro S-300V4). Každopádně ovšem platí, že střela 40N6 se již nachází ve službě a má avizované parametry, vnějškově se však takřka nedá odlišit od standardní střely 48N6, takže např. ze satelitních snímků nelze zjistit, jaký dosah má konkrétní postavení systému S-400. V duchu jedné z klasických metod ruské „maskirovky“ se tak záhadná střela 40N6 vlastně „skrývá všem na očích“.
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Parametry řízené rakety 40N6
Celková délka rakety
7,570 m
Průměr těla rakety
0,510 m
Délka kontejneru
7,825 m
Průměr kontejneru
1,000 m
Hmotnost rakety
1895 kg
Hmotnost s kontejnerem
2600 kg
Hmotnost bojové hlavice
126 kg
Dálkový dostřel
400 km
Výškový dostřel
40 000 m
Střední rychlost rakety
1190 m/s
Max. rychlost cíle
4800 m/s
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