Řízená střela 9M729:
Rusko představilo kontroverzní zbraň

USA již několik let obviňují Ruskou federaci, že zavedla do služby řízenou střelu 9M729, která svým doletem porušuje limity smlouvy INF. Prezident Donald Trump se tudíž rozhodl, že USA od dohody odstoupí, na což Moskva reagovala veřejnou prezentací zbraně 9M729, která měla dokázat, že k žádnému porušení smlouvy nedošlo.

Areál nazývaný Park Patriot se nachází poblíž Moskvy, jeho součástí je také proslulé muzeum obrněné techniky a každý rok se tam koná i výstava Armija. 23. ledna 2019 tam však proběhla vskutku nezvyklá událost. Ruská ministerstva obrany a zahraničí uspořádala briefing, na který kromě novinářů pozvala i zahraniční vojenské atašé a který sloužil coby reakce na obvinění ze strany USA ohledně střely 9M729. Washington ale přesto 1. února od dohody INF odstoupil a následujícího dne učinila stejný krok rovněž Moskva.

Nová střela systému Iskander
V roce 2013 byla oficiálně zařazena do služby střela 9M728, jež reprezentuje součást systému 9K720 Iskander-M. Ten je standardně spojován s balistickou střelou 9M723, a proto zpočátku nebylo jasné, jakou zbraní je 9M728, ale postupně vyšlo najevo, že se jedná o střelu s plochou dráhou letu. Její vzhled dokazuje, že konstrukčně jde o člena „rodiny“ střel Kalibr, kam náleží především střely odpalované z lodí či ponorek včetně zbraně proti pozemním cílům 3M14, jež nabízí dolet přes 2500 km, jak demonstrovaly údery proti islamistům v Sýrii. V případě rakety 9M728 však Rusko deklarovalo dosah méně než 500 km, aby střela vyhověla limitům dohody INF. Kvůli tomu a kvůli skutečnosti, že jde o „křídlatou“ střelu, se občas označuje jako R-500 Iskander-K, avšak v ruské armádě se formálně považuje jen za prvek systému Iskander-M. To podtrhuje skutečnost, že k vypuštění slouží standardní odpalovací vozidlo 9P78-1 a k dopravě a nabíjení vozidlo 9T250 (obě na šasi MZKT-7930 Astrolog). Každé vozidlo pojme dvě střely (včetně alternativy použít jednu 9M728 a jednu 9M723), a pokud jsou kryty uzavřené, nedá se zjistit, jaký typ střel konkrétní vozidlo má. První vypuštění rakety 9M728 proběhlo patrně dne 29. května 2007 na polygonu Kapustin Jar a od té doby proběhla řada testů, množily se ovšem i spekulace o skutečných možnostech nové této zbraně, jež pochází (stejně jako rakety Kalibr) od konstrukční kanceláře Novator z Jekatěrinburgu.

Obsah amerických obvinění
Od začátku se totiž zpochybňoval oficiální dosah 9M728. Konstrukčně totiž nic nebrání tomu, aby měla stejný dolet jako námořní Kalibr (tj. přes 2500 km); jediným důvodem byla smlouva INF. Americké tajné služby údajně již v minulé dekádě pojaly podezření, že Rusko pracuje na zbrani, která obchází nebo přímo porušuje limity smlouvy, a v roce 2014 získaly informaci, že vedle střely 9M728 existuje i výkonnější zbraň 9M729 s doletem přes 2000 km. Rusko ovšem všechna taková obvinění popíralo. Na americké politické scéně se začaly ozývat hlasy volající po adekvátní reakci (včetně odstoupení od dohody a vývoje protizbraní) a v roce 2017 byly na kancelář Novator uvaleny sankce. 1. prosince 2018 se k věci obsáhle vyjádřil i šéf amerických zpravodajských služeb Daniel Coats, jenž popsal, jak (podle názoru USA) k porušení smlouvy došlo. Rusové údajně provedli zkoušku zbraně 9M729 z pevného (nemobilního) odpalovacího zařízení na vzdálenost přes 500 km (což smlouva v rámci vývoje námořních či leteckých raket dovoluje) a potom zkoušku stejné střely z mobilního zařízení na vzdálenost méně než 500 km. Kombinace testů umožnila dokončit vývoj rakety 9M729 coby zbraně, která fakticky porušuje smluvní limity. Každopádně se tu narazilo na velký paradox této dohody, jež prostě nepočítala s modulárními konstrukcemi a podle níž se „legální“ střela rázem mění na „zakázanou“ jenom tím, že se přesune do odlišného odpalovacího zařízení.

Oficiální představeni 9M729
Donald Trump v říjnu 2018 oznámil úmysl odstoupit od smlouvy INF, kdežto mezi experty se dál diskutovalo o povaze rakety 9M729. Vyskytl se názor, že může jít o pozemní verzi letecké zbraně Ch-101/102, převládalo však mínění, že se jedná o člena „rodiny“ Kalibr, resp. že to je prostě suchozemská varianta střely 3M14 s „plným“ dosahem. Kolem sporné zbraně a dohody INF se rozpoutala propagandistická kampaň, avšak pořád se čekalo, zda hodlá Rusko reagovat konkrétněji než „jen“ odmítáním obvinění. Tato odpověď přišla 23. ledna 2019, kdy se konala tisková konference, kde vystoupil náměstek ruského ministra zahraničí S. A. Rjabkov a velitel dělostřeleckých a raketových vojsk generálplukovník M. M. Matvějevskij. Oba tam hovořili o dohodě a vyjádřili znepokojení nad technikou USA, která (podle mínění Kremlu) reprezentuje porušení dohody. Jsou to bezpilotní bojová letadla dlouhého doletu, terčové rakety (především typ Hera) pro testy protiraketové obrany a šachty Mk 41 v komplexech Aegis Ashore, kam lze údajně umístit i střely Tomahawk. Hlavním bodem však bylo předvedení zbraně 9M729, resp. jejího odpalovacího vozidla a kontejneru; kvůli srovnání se v prezentaci objevil také kontejner pro 9M728. Střela 9M729 vznikla jako modernizace zbraně 9M728, od níž se liší větší hlavicí a přesnější naváděcí soustavou. Je o cca 53 cm delší, ovšem jelikož má shodnou zásobu paliva i stejný motor, nabízí dolet o 10 km kratší, a to 480 km.

Jasné důkazy dosud chybějí
Delší raketa si vyžádala i změny odpalovacího vozidla, které nese označení 9P701. Opět užívá běloruské šasi MZKT-7930 Astrolog, avšak v porovnání s typem 9P78-1 je o asi 17 cm delší a zejména o 48,5 cm vyšší, což souvisí s faktem, že místo dvou raket může nést hned čtyři. Jeho konstrukce se velmi podobá odpalovacímu vozidlu komplexu Club-M (tak se nazývá pobřežní systém se střelami Club s max. dosahem 300 km, tzn. exportní obměnou typu Kalibr), které se představilo na veletrhu MAKS-2007. Komplet s integrovanými střelami 9M729 nese označení Iskander-M1 a náleží do něj i nové nabíjecí vozidlo 9T256. Ruská strana zdůraznila, že rakety se k jednotkám dostávají v uzavřených kontejnerech, takže v nich není možno měnit množství paliva (USA totiž uvádějí, že právě to je způsob, jak lze prodloužit dosah). Americká strana se ovšem k ruské konferenci kupodivu blíže nevyjádřila a na obviněních trvá. Stále proto chybějí důkazy, které by ony zkoušky spojovaly způsobem jasně prokazujícím, že 9M729 má opravdu dolet větší než 500 km (nikoli pouze konstrukční potenciál). Ve službě se dnes údajně nalézají čtyři prapory 9M729, a jestliže se struktura shoduje s tou u systémů Iskander-M, každý prapor obsahuje čtyři odpalovací a čtyři nabíjecí vozidla (tři prapory tvoří brigádu). Většina se ovšem nachází za Uralem, takže bez ohledu na skutečný dostřel rakety 9M729 je údajné ohrožení pro země NATO (alespoň zatím) zcela okrajovou záležitostí.
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Parametry řízených střel 9M728 a 9M729
Index střely
9M728
9M729
Index odp. vozidla
9P78-1
9P701
Index nab. vozidla
9T250
9T256
Délka kontejneru
7400 mm
7930 mm
Průměr střely
514 mm
514 mm
Min. dolet střely
50 km
50 km
Max. dolet střely
490 km
480 km
Délka vozidla
13 075 mm
13 245 mm
Šířka vozidla
3510 mm
3510 mm
Výška vozidla
3450 mm
3935 mm
Osádka vozidla
3 muži
3 muži
Počet střel
2 kusy
4 kusy

Sovětské a ruské střely s plochou dráhou letu země-země
Index střely
Index systému
Název systému
Západní kód
Poznámka
9B2413
9A2413 / 3K12
RK-55 Relief
SSC-X-4 Slingshot
Likvidace v rámci INF
9M728
9K720
Iskander-M
SSC-7 Southpaw
R-500 Iskander-K
9M279
9K720M1 
Iskander-M1
SSC-8 Screwdriver
Údajné porušení INF
9M730
(?)
Burevěstnik
SSC-X-9 Skyfall
Nukleární pohon
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