Ruské rakety po INF:
Nová generace zbraní středního doletu

Dne 1. února 2019 oznámily USA, že odstupují od Smlouvy o raketách středního doletu (INF), a následujícího dne tak učinilo Rusko. Obě země již poodkryly plány vývoje nových zbraní, jež smlouva dosud zakazovala. V minulém čísle jsme se detailně věnovali americkým programům, zatímco v následujícím textu nastíníme ruské možnosti.

Připomeňme, že USA odůvodnily své odstoupení existencí ruské zbraně s plochou dráhou letu 9M729, jež má podle jejich tvrzení dosah přes 2000 km, Moskva však taková obvinění odmítá (více v č. 3/2019). Každopádně nyní běží šestiměsíční výpovědní lhůta, po jejímž vypršení (tj. počátkem srpna) přestane dohoda platit, ale obě velmoci již avizovaly vývoj zbraní, které byly dosud smlouvou zakázány. Přestože samozřejmě nelze vyloučit, že Rusko později vyvine také úplně nové konstrukce, podle dosavadních sdělení se zdá, že krátkodobé či střednědobé řešení zajistí vhodné adaptace již existujících typů zbraní.

Pozemní verze systému Kalibr
Podle toho, co prezident Putin a ministr obrany Šojgu sdělili počátkem února 2019, lze soudit, že Rusko půjde třemi základními směry. Tím prvním a nejjednodušším je využití střely 3M14, tedy protizemní střely s plochou dráhou letu systému Kalibr, která se nyní nalézá na některých hladinových lodích a ponorkách a nabízí dostřel asi 2500 km. Exportní verze 3M14E Club má max. dosah 300 km. V ruských pozemních silách je zařazena střela 9M728, která tvoří součást systému Iskander-M a má dolet 490 km, zatímco sporná 9M729 kompletu Iskander-M1 nabízí dle ruských tvrzení dostřel 480 km. Ve všech případech ale jde o velmi blízce příbuzné zbraně užívající jeden základní design. Z toho koneckonců vychází i americké obvinění, jelikož USA tvrdí, že střela 9M729 vznikla vlastně jen úpravou 3M14 pro pozemní odpalovací zařízení. Ať už je pravda kdekoliv, nyní Rusko avizovalo učinit přesně toto, tedy vytvořit mobilní pozemní verzi systému Kalibr s „plným“ doletem, tzn. přes 2500 km. Zřejmě půjde o poměrně rychlý a jednoduchý proces, protože u samotných raket stačí jen upravit řídicí systém a software. Dá se předpokládat, že se použije podvozek MZKT-7930, tzn. stejný jako u systému Iskander. Podle ruských médií má takový komplex vzniknout ještě letos. Perspektivně se má pro start ze země uzpůsobit též vyvíjená námořní raketa Kalibr-M, jež má nabízet dolet okolo 4500 km s hlavicí o váze jedné tuny, zatímco dnešní Kalibr nese hlavici o hmotnosti cca 500 kg. Střela Kalibr-M má být údajně připravena k nasazení okolo roku 2027.

Adaptace hypersonických střel
Ministr Šojgu rovněž naznačil, že pro vypuštění ze země by mohla být uzpůsobena též některá z leteckých střel s plochou dráhou letu. Patrně by se ovšem nejednalo o nejběžnější typ Ch-55, který nabízí dosah a další parametry podobné jako konstrukce Kalibr. Pravděpodobnější tak je adaptace nových obtížně zjistitelných střel Ch-101 (konvenční) a Ch-102 (nukleární), které by mohly ze země bez problémů startovat po doplnění raketových urychlovačů. Jejich max. dolet činí cca 5500 km. Druhý základní směr vývoje reprezentují ze země odpalované hypersonické střely. Je známo, že Rusko intenzivně vyvíjí protilodní hypersonickou střelu 3M22 Cirkon, jež má dosahovat max. rychlosti Mach 9 (tedy 11 000 km/h). Různé zdroje uvádějí její max. dolet mezi 300 a 1000 km, hmotnost hlavice má činit 300 až 400 kg, ale přesný vzhled zbraně zatím zveřejněn nebyl, ačkoli se považuje za dost možné, že Cirkon je vlastně jedna část společného rusko-indického projektu střely BrahMos II. Neurčité zprávy o testech na zemi se vyskytují už od roku 2016, letos má proběhnout odpal z lodě či ponorky a zavedení střely do řadové služby se plánuje do roku 2022. Střela má mít schopnost napadat i pozemní cíle a údajně má startovat ze stejných zařízení jako Kalibr, což by samozřejmě usnadnilo vznik pozemní obměny. Mnozí experti jsou ovšem v tomto poněkud skeptičtí a tvrdí, že střela s takovými výkony nemůže mít průměr stejný jako Kalibr, tedy jen něco přes 500 mm.

Balistická raketa RS-26 Rubež
Třetí plánovanou kategorii ruských zbraní mají tvořit balistické rakety středního dosahu. Tady je ale třeba poznamenat, že část západních odborníků pochybuje o oficiálně udávaném dosahu balistické střely 9M723 kompletu 9K720 Iskander-M, jenž má činit max. 500 km. Podle jejich tvrzení je konstrukční potenciál podstatně vyšší, snad 700 až 800 km, při použití výkonnějšího paliva možná i 1000 km. V takovém případě by mohly velmi rychle vzniknout nové verze této rakety s delším dosahem. Navíc se očekává, že firma MIT (Moskevský institut teplotechniky), od níž pocházejí balistické rakety Topol, Topol-M, Jars a Bulava, bude jevit zájem o obnovení programu raketového systému RS-26 Rubež. O něm se začátkem této dekády mnohdy mluvilo jako o zbrani, která důvtipně obchází smlouvu INF, protože má mít dolet cca 6000 km, a tudíž bude formálně mezikontinentální, ačkoli reálně půjde o zbraň delšího středního dosahu. Má se za to, že Rubež je v podstatě druhý a třetí stupeň rakety Topol-M; analogicky byl na konci éry studené války vyvinut komplex 15P666 Skorosť, jehož raketa 15Ž66 byl fakticky druhý a třetí stupeň Topolu. Jako podvozek pro Rubež měl sloužit MZKT-79291, byť později se hovořilo o některém typu ze série KAMAZ Platforma-O. Mezi roky 2011 a 2015 střela prodělala několik zkoušek a zařazení do služby se plánovalo snad na rok 2016, ovšem v březnu 2018 se objevila zpráva o přerušení vývoje, protože přednost údajně dostalo financování hypersonického tělesa Avangard, s nímž se Rubež v minulosti někdy zaměňoval.

Další spekulativní alternativy
Změněná situace by ale mohla vést k obnovení, resp. dokončení programu RS-26 Rubež. Jako další alternativa pro vyrobení balistických raket středního doletu se nabízí kombinace velkých raketových urychlovačů s již existujícími raketami, což navrhuje např. ruský odborník Dmitrij Korněv. Prvním stupněm by tedy byl urychlovač, na němž by mohla být umístěna např. raketa 9M723 kompletu Iskander-M nebo letecká balistická střela Kinžal, popř. i hypersonická střela Cirkon. (Zde lze zmínit, že označení Ch-47M2, jež se běžně uvádí pro raketu Kinžal, je patrně nesprávné a vzniklo dvojitou chybou z názvu rakety K-74M2, což je vývojové označení střely vzduch-vzduch RVV-MD. Nyní se také uvádí, že Kinžal má název Ch-76, ale každopádně má resortní index 9A7660.) Další spekulace hovoří o tom, že by Rusko mohlo zařadit do výzbroje „skryté“ zbraně ve standardizovaných kontejnerech na nákladních automobilech, tedy něco ve stylu exportního systému Club-K. Poměrně málo známým faktem však je, že za studené války byl podobně koncipován také komplex RSS-40 Kurjer s mezikontinentální balistickou střelou. Další úvaha počítá s možností oživení programu velké hypersonické střely 3M25 Meteorit, jež při rychlosti Mach 3 nabízela max. dolet asi 5500 km. Závěrem lze ještě poznamenat, že vedle nových raket zřejmě vzniknou též nové průzkumné a velitelské systémy, jež umožní získávání údajů o cílech a efektivní plánování a provádění úderů.
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