Ruské řízené střely země-vzduch

Sovětský svaz vždy přikládal velký význam protivzdušné obraně a dnešní Rusko v této tradici pokračuje. Od konce 40. let 20. století až do současnosti byla v SSSR, resp. v Rusku vyvinuta zajímavá škála protiletadlových raket, jejichž spektrum sahá od přenosných střel pro odpálení z ramene po těžké komplexy s doletem několik set kilometrů. V tomto článku nabízíme krátký přehled sovětských a ruských raketových systémů protivzdušné obrany, který je seřazen podle identifikačních kódů, jež těmto zbraním přidělil Pentagon a NATO. Pod těmito označeními se ruské rakety dosud běžně vyskytují v západních zdrojích.

SA-1 Guild: Dva kruhy kolem Moskvy
V roce 1955 oficiálně zahájil službu vůbec první komplet řízených střel země-vzduch na světě S-25 Berkut (kód SA-1 Guild). Využíval mohutné těžké střely V-300 naváděné pomocí radarů B-200. Systém sloužil výhradně k obraně Moskvy, okolo níž byly vybudovány dva soustředné kruhy radarových a raketových základen. Max. dálkový dolet rakety proti vysoko letícímu cíli činil kolem 30 km a max. účinný dostup okolo 18 000 m.

SA-2 Guideline: Co sestřelilo U-2
Za dva roky po S-25 vstoupil do služby raketový komplet S-75 Dvina (SA-2 Guideline), který nahradil těžké protiletadlové kanony. V polovině 60. let bylo v SSSR přes tisíc jeho základen, kromě toho se široce exportoval a zasáhl do řady konfliktů, ale určitě nejznámějším úspěchem je sestřel amerického špionážního letadla U-2 nad SSSR v roce 1960. Raketa V-750 využívala dálkové povelové navádění s radarovým sledováním, měla dolet asi 45 km a dostup až 20 000 m. Následovaly modernizované verze SA-75 Desna a S-75M Volchov a námořní obměna M-2 Volchov-M (kód SA-N-2). S-75 je stále v arzenálu řady zemí, z nichž některé provedly místní úpravy včetně instalace raket na pásové podvozky.

SA-3 Goa: Ne tak docela mobilní
Nižší stupeň obrany, který doplnil systém S-75, představoval komplex S-125 Něva (kód SA-3 Goa), zavedený do služby v roce 1963. Znovu využíval radiolokační a povelové navádění, ale rakety 5V24 byly vypouštěny už z dvoj- nebo čtyřnásobných odpalovacích ramp. Komplet byl vyroben jako mobilní, jenže kvůli složitosti a rozměrům se v praxi uplatnil spíše jako statický. Později vznikla modernizovaná varianta S-125M Něva-M a exportní Pečora, námořní obměna M-1 Volna (SA-N-1) a opět mnoho úprav u zahraničních uživatelů. Střela v základní verzi má dolet okolo 35 km a efektivní výškový dostup 18 000 m.

SA-4 Ganef: S náporovým motorem
V roce 1964 vstoupil do výzbroje první skutečně mobilní komplex protivzdušné obrany vojsk, systém 2K11 Krug (SA-4 Ganef). Střely 9M8 byly vypouštěny z dvojitých ramp na pásových podvozcích a náporový pohon jim dával max. dolet až 55 km a dostup 24 500 m. Navádění se uskutečňovalo opět dálkovými povely, avšak v koncové fázi letu se přecházelo na poloaktivní radarový princip. Zdokonalená verze se nazývala Krug-M.

SA-5 Gammon: Strategická obrana
Proti nukleárním bombardérům a výškovým průzkumným letadlům byl zkonstruován statický komplex s velmi dlouhým doletem S-200 Angara (SA-5 Gammon) s poloaktivním radarovým naváděním. Střela 5V21 o váze více než sedmi tun (!) měla dálkový dosah až 300 km a dostup 40 000 m, ale u poslední vývojové podoby S-200D Dubna vzrostl dolet až na 400 km; naopak vývozní úprava S-200E Vega střílela „jen“ na 250 km. (Pro úplnost lze dodat, že původně byl kód SA-5 doplněn slovem Griffon a vztahoval se ke komplexu S-50 Dal s raketami 5V11, ale po zastavení vývoje byl kód přiřazen typu S-200.)

SA-6 Gainful: Trojice prstů smrti
Od roku 1970 sloužil velmi úspěšný mobilní systém ochrany vojsk 2K12 Kub (SA-6 Gainful), který si díky typickému vypouštěcímu zařízení se třemi střelami 3M9 na pásovém podvozku a vysoké účinnosti vysloužil přezdívku „tři prsty smrti“. Střela s náporovým motorem spojovala povelové a koncové poloaktivní navádění a měla dolet přes 20 km při dostupu 12 000 m. Byly však provedeny četné modernizace (více ve Střelecké revue 9/2009), jež výkony dále zlepšily, a vznikla i exportní verze jménem Kvadrat.

SA-7 Grail: Raketa na rameno
První přenosnou sovětskou zbraň země-vzduch představoval systém 9K32 Strela-2 (kód SA-7 Grail), zavedený do výzbroje v roce 1968. Měl tvořit protivzdušnou obranu na úrovni praporu a zacházení bylo díky infračervenému samonavádění dosti snadné. Střela 9M32 měla dolet asi 3,7 km a dostup max. 1500 m. Záhy byla i modernizována (verze Strela-2M), vznikla námořní modifikace (kód SA-N-5) a komplet se objevil u řady zahraničních armád a nestátních skupin. Dále modernizovanou obměnu představuje 9K34 Strela-3 (kód SA-14 Gremlin) s doletem cca 4 km a dostupem 2300 m; jeho námořní obměna má kód SA-N-8. (Více o přenosných střelách typu země-vzduch najdete ve Střelecké revue 3/2010.)

SA-8 Gecko: Obojživelná integrace
Komplex protivzdušné obrany 9K33 Osa (SA-8 Gecko), který vstoupil do služby v roce 1972, byl první, jenž integroval odpalovací zařízení a naváděcí radar na jediném vozidle. Konkrétně se jednalo o šestikolový obojživelný transportér, který nesl čtyři rakety 9M33. U následujících verzí Osa-AK a Osa-AKM bylo použito šest výkonnějších raket v kontejnerech. Komplex měl dosah max. 20 km a dostup 12 000 m. Exportní verze dostala jméno Romb a námořní obměna se označovala 4K33 Osa-M (kód SA-N-4).

SA-9 Gaskin: Strela pro BRDM-2
Dalším samohybným systémem pro obranu vojsk na bojišti byl 9K31 Strela-1 (SA-9 Gaskin), jenž sloužil od roku 1968. V zásadě šlo o podvozek a korbu obrněného automobilu BRDM-2, na níž byla umístěna věžička se čtyřmi infračerveně naváděnými střelami 9M31 s doletem cca 6,5 km a dostupem 3500 m; u pozdější obměny 9M31M to bylo 8 km a 6100 m. Jak napovídá už název, rakety byly blízce příbuzné těm přenosným.

SA-10 Grumble: První z „třístovek“
V roce 1978 vstoupil do služby zcela nový systém pro síly protivzdušné obrany státu, který se záhy stal základem výjimečně rozšířené a úspěšné série zbraní. S-300P (kód SA-10 Grumble) používal čtyřnásobná odpalovací zařízení střel 5V55 na podvozcích tažených (S-300PT) nebo samohybných (S-300PS) a radiolokační povelové navádění. Zpočátku měl dosah okolo 47 km a dostup 20 000 m, ale postupně došlo ke zvýšení na 92 km a 27 000 m. Poslední verzí patřící do první generace S-300 byl „přechodový“ S-300PM s novým naváděním „track-via-missile“, jež se v plné míře uplatnilo teprve u pozdějších variant. Námořní modifikace S-300P obdržela název S-300F Fort (kód SA-N-6), pro export Rif.

SA-11 Gadfly: Tentokrát čtyři prsty
Přímým nástupcem systému pro ochranu vojsk Kub se stal systém 9K37 Buk (SA-11 Gadfly), který dosáhl bojeschopnosti v roce 1979. Opět používá pásový podvozek, tentokrát je však na odpalovacím zařízení hned čtveřice střel 9M38 s poloaktivním radarovým řízeném. Mají dolet 30 km a dostup 14 000 m, u modernizovaných variant (jako je Buk-M1) až 45 km a 25 000 m. Exportní verze má název Gang a námořní 3K90 Uragan (také M-22; SA-N-7), pro export Štil. Dnes je nabízena další modernizovaná obměna 9K40 (též 9K37M) Buk-M s raketami 9M317 (kód SA-17 Grizzly), který má efektivní dosah až 50 km. Její exportní verze se označuje Ural, námořním protějškem je typ Smerč (SA-N-12).

SA-12 Giant/Gladiator: Jiná „třístovka“
Komplex S-300P byl určen pro protivzdušnou obranu státu, zatímco ochranu vojsk zajistil typ S-300V (alias 9K81) na pásových podvozcích. Patří do něj dvě podobně konstruované, ovšem výkonově odlišné rakety, a to 9M83 (SA-12A Gladiator) s doletem 75 km a dostupem 25 000 m a větší 9M82 (SA-12B Giant) s dosahem 100 km a dostupem 30 000 m. Oba typy střel mají poloaktivní radarové navádění a jsou schopné efektivně napadat i některé balistické cíle. Dnes je nabízen také zdokonalený S-300VM Antej-2500 (kód SA-23), jehož rakety mají dosah 110, resp. 200 km a který může mí i kolové šasi (S-300VMK).

SA-13 Gopher: Strela na pásech
Nástupcem zbraně Strela-1 se roku 1979 stal komplet 9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher). Znovu jde o modifikaci přenosných střel s infračerveným samonaváděním, ale za podvozek tentokrát slouží pásový transportér MT-LB. Otočná věžička nese čtveřici raket 9M37, jež mají dálkový dostřel přes 5 km a dostup zhruba 3000 m. Některá vozidla nesou coby doplňkovou obrannou výzbroj 7,62mm kulomet PK na lafetě u kabiny řidiče.

SA-15 Gauntlet: Nástupce Osy
Také samohybný komplet Osa se dočkal svého nástupce, a to v roce 1986, kdy byl zaveden do výzbroje systém 9K330 Tor (SA-15 Gauntlet). Využívá pásový podvozek, na němž se nachází otočná věž obsahující osm střel 9M330 s radarovým sledováním a povelovým naváděním. Tor má dálkový dosah 12 km a dostup 6000 m. Objevily se také modernizované varianty 9K330M Tor-M, 9K331M Tor-M1 a 9K332 Tor-M2, jež mohou mít i kolové podvozky. Námořní verzi představuje typ 3K95 Kinžal (SA-N-9), pro export nabízený jako Jež. (Detailní popis systému Tor najdete ve Střelecké revue 8/2007.)

SA-18 Grouse: Přenosná Jehla
Nástupci přenosných raket rodiny Strela se staly výkonnější zbraně série Igla. Jako první byla v roce 1981 zařazena do služby 9K310 Igla-1 s raketou 9M313 (SA-16 Gimlet; námořní verze měla kód SA-N-10), jež ale používala ještě starší naváděcí čidlo z typu Strela-3. „Definitivní“ byla tedy až 9K38 Igla (SA-18 Grouse; námořní verze dostala kód SA-N-14) se střelou 9M39. Má dálkový dosah přes 5 km a dostup 3500 m. Nejmodernější variantou je 9K338 Igla-S (kód SA-24 Grinch), optimalizovaná proti obtížně zjistitelným cílům. Vedle základních přenosných verzí existují lafety pro vozidla, plavidla či vrtulníky. Igla patří k nejvýkonnějším zbraním své kategorie a může se měřit i s americkým typem Stinger.

SA-19 Grison: Hybridní systém
Roku 1982 byl zařazen do služby pozoruhodný samohybný komplet 2K22 Treugolnik (SA-19 Grison), jenž je ovšem podstatně známější pod exportním jménem Tunguska. V podstatě jde o nástupce známých 23mm mobilních protivzdušných kanonů ZSU-23-4 Šilka. Tvoří jej pásový podvozek s věží, která nese dva 30mm rychlopalné kanony 2A38 a osm raket 9M311, jež jsou opatřeny poloautomatickým naváděním po záměrné linii. Střela má dálkový dolet kolem 8 km (u novější verze 10 km) a dostup 3500 m. Ekvivalentem u námořnictva je systém 3K87 Kortik (SA-N-11, popř. CADS-N-1), známý i pod exportním označením Kaštan; používá tytéž střely, ale místo dvouhlavňových kanonů má šestihlavňové zbraně AO-18K. (Podrobný popis tohoto systému byl otištěn ve Střelecké revue 11/2006.)

SA-20 Gargoyle: 2. generace S-300
V roce 1992 byl představen systém S-300PM-1 (SA-20 Gargoyle) čili druhá generace S-300P. Používá nové rakety 48N6 s dosahem až 150 km a naváděním pomocí radaru ve špici samotné střely („track-via-missile“). Dalším krokem byl S-300PM-2, do kterého jsou integrovány nové typy radarů a další úpravy střely 48N6 (nejvýkonnější 48N6DM má dolet 250 km), ale rovněž zcela nová řada raket 9M96. Tyto zbraně mají zhruba stejný dosah jako staré 5V55, jsou však menší, takže místo čtyř trubic pro 5V55 nebo 48N6 lze nést až šestnáct trubic pro 9M96. Dnes tvoří špičku nabídky Ruska právě exportní verze těchto systémů, nesoucí jména S-300PMU-1 a S-300PMU-2 Favorit. Záhy se pochopitelně objevila námořní obměna, tj. komplet S-300FM Fort-M, M1 a M2 (kód SA-N-20), pro vývoz Rif-M.

SA-21 Growler: Přichází Triumf
Nejvýkonnější protivzdušnou zbraní ve výzbroji Ruské federace je nyní systém S-400 Triumf, jenž dosáhl bojeschopnosti v roce 2007. V principu jde o evoluci S-300PM-2, využívá i stejné rakety, přidává ovšem opět nové naváděcí radary a také novou střelu 40N6, jejíž zkoušky byly úspěšně zakončeny v prosinci 2009 a která má nabídnout dosah až 400 km. Navíc byl vyvinut komplex S-400M Samoděržec, který v podstatě integruje do struktury S-400 rakety komplexu S-300VM. Verze od S-300PM-2 dále (samozřejmě včetně S-400) mohou účinně napadat také balistické rakety krátkého a středního doletu, ale dnes probíhá vývoj komplexu další generace S-500 Vlastělin, u něhož se očekává dolet až 600 km a možnost ničit všechny balistické střely (včetně mezikontinentálních) a zřejmě i družice.

SA-22 Greyhound: Hybridní Pancíř
V roce 2008 začala produkce systému 96K6 Pancir-S1 (SA-22 Greyhound), který (stejně jako Tunguska) propojuje na jedné samohybné platformě rychlopalné kanony a řízené rakety. Opět jsou použity 30mm dvouhlavňové kanony (typ 2A38M), ovšem Pancir-S1 obdržel nové střely 57E6 s radiolokačním sledováním, povelovým naváděním, doletem 20 km a dostupem 15 000 m. Na otočné věži jich může být osm či dvanáct, ale nabízí se i verze jen s raketami, resp. bez kanonů. Jako nosiče mohou sloužit nejrůznější pásové i kolové platformy; zřejmě nejznámější je podoba na šasi osmikolového nákladního vozu KAMAZ.

SA-N-3 Goblet: Jediný čistě námořní
Jak bylo uvedeno, od mnoha raketových komplexů typu země-vzduch byly odvozeny námořní systémy pro paluby válečných plavidel. Výčet by ale nemohl být úplný bez jediného systému, který vznikl od počátku coby námořní a nikdy se neobjevil na suché zemi. Byl to M-11 Štorm (kód SA-N-3 Goblet) s raketami V-611. Vstoupil do výzbroje v roce 1967 a střely byly řízeny pomocí kombinace povelového a poloaktivního radarového navádění. Nejvyšší dálkový dosah činil asi 30 km, u modernizované verze až 55 km.

Gaffer: První protiraketový úspěch
Paralelně s protiletadlovými střelami se rozvíjela i obrana proti balistickým raketám. Sovětům se jako prvním na světě (4. března 1961) podařilo zničit balistickou střelu jinou střelou. Tento úspěch si připsal tzv. Systém A (kód Gaffer), resp. raketa V-1000. Měla dálkový dolet zhruba 300 km, dostup okolo 100 000 m a radiolokační povelové navádění. Přestože se podařil přímý zásah, v praxi se počítalo s jadernou hlavicí. Američané věřili, že „Systém A“ chrání Moskvu, ve skutečnosti však nikdy nebyl bojeschopný.

ABM-1 Galosh: Fungující ochrana
Skutečně funkční protiraketovou obranu přinesl až komplet A-35 Aldan (kód ABM-1 Galosh) s raketami 5V61 čili A-350Ž, který byl rozmisťován kolem Moskvy od roku 1972. Opět šlo o střely s nukleární hlavicí a povelovým naváděním, avšak jejich dálkový dosah činil až 350 km a výškový dostup 120 000 m. V roce 1978 přišla modernizace A-35M s raketami A-350R, ale následné pokusy o vývoj výkonnějšího kompletu, zejména programy Avrora (ABM-2), S-225 (ABM-3), Taran a Saturn, se nesetkaly s úspěchem.

ABM-4 Gazelle/Gorgon: Dnešní stav
Uspěl až systém A-135 Baton, jenž dosáhl bojeschopnosti v roce 1995 a od té doby ochraňuje Moskvu. Původně jej tvořily dva typy střel s nukleárními hlavicemi, a to „atmosférické“ 53T6 (ABM-4 Gazelle) s doletem 80 km a „exoatmosférické“ (tj. vesmírné) 51T6 (ABM-4 Gorgon) s doletem až 350 km. Navádění je radiolokační povelové s koncovým infračerveným řízením. Rakety 51T6 již byly vyřazeny a rakety 53T6 podle oficiálních zdrojů nesou už jen konvenční tříštivé hlavice, o pravdivosti druhého údaje se však často (a oprávněně) pochybuje. Komplex A-135 už každopádně proti současným mezikontinentálním raketám nestačí a očekává se jeho náhrada vyvíjeným typem S-500 Vlastělin.

V českém a slovenském arzenálu
Někdejší Československá lidová armáda vlastnila následující sovětské protiletadlové systémy: S-75 Volchov/Dvina, S-125 Něva/Pečora, S-200 Vega/Angara, 2K11 Krug, 2K12 Kub, 9K31 Strela-1, 9K32 Strela-2, 9K35 Strela-10, 9K33M3 Osa-AKM, 9K38 Igla a S-300PMU. Česká armáda má v současnosti ve výzbroji systémy 2K12M2 Kub a 9K35M Strela-10M a v malém počtu i staré přenosné rakety 9M32 Strela-2. Ozbrojené síly Slovenskej republiky dnes vlastní tutéž trojici systémů, ovšem vedle ní mají také přenosné střely 9K38 Igla a zejména „zdědily“ prapor S-300PMU. Slovensko se tak dnes může pochlubit jedním z nejvýkonnějších kompletů protivzdušné obrany v celém prostoru střední Evropy.
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