Raketový systém Kinžal:
MiG-31 s variantou střely Iskander

Na ruském vojenském fóru Armija-2020 se kromě mnoha typů pozemní techniky předvedl také velmi zajímavý raketový systém Kinžal. Jeho ústřední prvek tvoří balistická střela, kterou nese speciální verze stíhačky MiG-31, ačkoliv se počítá také s dalšími nosiči. Raketa může napadat nejen pozemní cíle, ale zřejmě rovněž válečné lodě.

Veřejnost se o existenci střely Kinžal dozvěděla 1. března 2018, kdy ruský prezident Vladimir Putin přednesl projev k Dumě, v němž hovořil o šestici nových strategických zbraní. Odborná veřejnost o některých z nich sice již věděla, avšak naprostým překvapením byla zpráva o nové střele s plochou dráhou letu s jaderným pohonem (později dostala jméno Burevěstnik) a právě o raketě Kinžal. Ta vznikla jako derivát zbraňového systému 9K720 Iskander (SS-26 Stone) a pochopitelně se stala vděčným tématem pro sdělovací prostředky, ale je nutno zdůraznit, že se již kolem ní objevilo i několik omylů a nepřesností.

Letoun MiG-31K jako nosič
Navzdory velkému překvapení, které střela Kinžal způsobila, se musí uvést, že určité náznaky o takovém projektu byly zaznamenány již dříve. V některých diskusích se totiž velice opatrně naznačovalo, že balistická raketa krátkého doletu Iskander by se dala upravit i pro odpalování ze vzduchu, a takové vyjádření naprosto explicitně zaznělo v závěru jedné epizody televizního dokumentárního seriálu Udarnaja sila, který vznikal v těsné spolupráci s ruskými ozbrojenými silami. Při zpětném pohledu lze tudíž odvodit, že vývojové práce vedoucí k raketě Kinžal byly nejspíše zahájeny již někdy na přelomu století, když zbrojovka KBM (Konstruktorskoje bjuro mašinostrojenija) studovala různé možnosti uplatnění tehdy nové balistické střely Iskander. Je rovněž takřka jisté, že se do projektu v určité chvíli zapojila i konstrukční kancelář OKB MiG, jelikož jako optimální nosič byl vybrán její přepadový stíhací letoun MiG-31, který pak musel prodělat příslušné úpravy. Základem nosiče se stala modernizovaná podoba MiG-31BM, z níž se potom odvodila obměna MiG-31K. Ta postrádá trupové závěsníky pro běžně nesené rakety R-33 a také závěsníky pod křídlem, pravděpodobně byl demontován i radiolokátor, naopak se zvětšila zásoba paliva, pochopitelně byla upravena soustava ovládání zbraní a výbava kokpitu, avšak podrobnosti o těchto změnách chybějí. Lze říci, že MiG-31K slouží jako „první stupeň“ tohoto raketového komplexu, protože poskytuje výšku a rychlost „druhému stupni“, kterým je sama řízená raketa Kinžal. V nomenklatuře výzbroje letectva obdržela střela index 9-S-7660 a celý komplet (včetně letounu) se označuje 9-A-7660.

Nejasnosti okolo označení
V řadě zdrojů se uvádí, že raketa nese označení Ch-47M2, jenže navzdory častému opakování tohoto tvrzení bylo dokázáno, že jde o omyl. Onen název vznikl jako „dvojitá chyba“, když se v médiích objevilo vyjádření šéfa zbrojovky Taktičeskoje raketnoje vooruženije, který údajně ono označení použil v souvislosti s novou raketou pro letoun Su-57. Ve skutečnosti však šlo o střelu K-74M2, jak se nazývá jedna z nových verzí známé rakety vzduch-vzduch R-73, ovšem novináři si sdělení špatně vyložili, změnili K na Ch (v azbuce X) a obrátili číslice. Není jasné, jestli je raketě Kinžal skutečně přiděleno nějaké označení z řady Ch, kam spadají ruské rakety vzduch-země. V některých zdrojích už se vyskytl název Ch-76, který ale zatím nebyl oficiálně potvrzen. Jisté naopak je, že Kinžal již dostal kód NATO, a to AS-24 Killjoy. Běžně se o něm (zejména v ruských médiích) mluví jako o hypersonické střele, což je technicky vzato pravda, protože ve finální fázi letu dosahuje rychlosti zřejmě až Mach 10. V tomto smyslu jsou ovšem „hypersonické“ víceméně všechny balistické střely, ale dnešní chápání termínu „hypersonické zbraně“ je užší a zahrnuje zejména adekvátně rychlá klouzavá tělesa a střely s plochou dráhou letu. Také není pravda, že Kinžal je první ze vzduchu odpalovaná balistická („aerobalistická“) střela, protože do výzbroje již vstoupilo několik leteckých raket, které se pohybují po částečně balistické dráze, zejména ruská Ch-15 či už vyřazená americká AGM-69 SRAM. Kinžal je ale v této kategorii první s přesným koncovým naváděním.

Konstrukce a použití střely
Raketa Kinžal (známá také jako Izdělije 292) dostala jméno podle starého ruského vojenského tesáku a vznikla jako odvozenina typu Iskander, s nímž se tedy shoduje i základní konstrukce. Střela měří na délku cca 7,7 m (podle jiných názorů o něco víc, snad 7,95 m), průměr těla činí 0,92 m a hmotnost činí asi 4 tuny. Od pozemní podoby rakety Iskander se na pohled liší řadou detailů, ale nejnápadnější rozdíl představuje aerodynamický kryt ve tvaru komolého kuželu na zádi, kde chrání výstupní trysku motoru na tuhé palivo. Odhození střely z letadla MiG-31K se odehrává ve výšce 12 000 až 15 000 m, načež záďový kryt odpadne, motor se zažehne a střela vystoupá do výšky snad až 50 000 m, kde leží vrchol dráhy. Následuje obrat směrem k zemi a sestup po dráze, jejíž základ tvoří balistická křivka, která ale zahrnuje i manévrování s účelem ztížit činnost protiraketové obrany a přesně zasáhnout cíl. Raketa nejspíše využívá inerciální a satelitní navigaci k dosažení prostoru cíle, zatímco pro koncové navedení slouží tytéž senzory, jaké nese střela Iskander, tedy buďto aktivní radiolokátor 9B918, nebo optický přístroj 9E436. Raketa Kinžal primárně slouží proti významným pozemním cílům, ale senzory patrně zvládají i navedení na pomalu se pohybující objekty, a tudíž lze střelu použít i proti velkým plavidlům. Přesnost dopadu se údajně pohybuje do 5 m. Kinžal nese konvenční hlavici o váze 500 kg, ale lze jej osadit rovněž jadernou hlavicí. Celkový dosah systému se uvádí jako 2000 km, z čehož 1000 km tvoří akční rádius letadla MiG-31K a 1000 km představuje maximální dolet samotné rakety, pokud je odhozena v optimální výšce a rychlosti.

Letka u Kaspického moře
V současnosti existuje patrně deset letounů MiG-31K, které byly zařazeny do zkušební služby dne 1. prosince 2017. Tvoří zvláštní letku, která spadá do podřízenosti 929. státního leteckého zkušebního střediska a operuje ze základny Achťubinsk, jež se nalézá poblíž Astrachaně, tedy v Jižním vojenském okruhu, resp. u Kaspického moře. Letouny ale už provedly i hlídkové lety nad Černým mořem (což patrně souvisí s komplikovanými vztahy s Tureckem) a odehrála se i zkušební odpálení střel Kinžal v Arktidě. Veřejnosti se celý systém poprvé předvedl 9. května 2018, kdy dva stroje MiG-31K s raketami v rámci vojenské přehlídky proletěly nad Moskvou. Údajně se plánuje vybudovat ještě tři letky strojů MiG-31K pro tři zbývající vojenské okruhy. V roce 2022 by tedy měla vzniknout letka v Centrálním vojenském okruhu a posléze ještě dvě pro Západní a Východní okruh. Tím však potenciál rakety Kinžal zdaleka nekončí, protože již nedlouho po jejím představení se objevily zprávy, že by ji výhledově měl nosit i letoun Su-57. Podle dalších informací se s těmito zbraněmi počítá i pro dálkové bombardéry Tu-22M3, resp. modernizované Tu-22M3M, jež by mohly dopravit až čtyři kusy a díky nimž by se maximální dosah celého kompletu zvýšil na 3000 km. Zvažuje se také začlenění raket Kinžal do arzenálu strategických bombardérů Tu-160. Není známo, kolik kusů by jeden letoun měl nést, ale jasně to naznačuje, že se s raketou Kinžal výhledově počítá ve strategické roli, resp. jako se součástí odstrašujícího potenciálu v rámci soupeření velmocí.
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