Ruské strategické síly

Strategické síly byly vždy pokládány za základ vojenské moci Sovětského svazu a nejinak je tomu i v současné Ruské federaci. Rusové stále kladou mimořádný důraz na balistické zbraně a jejich strategická nukleární vojska a tzv. Kosmické síly představují pozoruhodnou soustavu obranných a útočných zbraňových a senzorových systémů, které v některých aspektech předčí i strategické jaderné síly USA. Ruské strategické síly se tradičně dělí na čtyři části, jimiž jsou pozemní balistické rakety, balistické rakety na nukleárních ponorkách, strategické letectvo se střelami s plochou dráhou letu a konečně strategická obrana.

Raketová vojska
Páteř strategických sil Ruska tvoří Raketová vojska strategického nasazení (Raketnyje vojska strategičeskogo naznačenija, RVSN) s mezikontinentálními balistickými raketami umístěnými v podzemních silech a na samohybných pozemních odpalovacích zařízeních. RVSN se dělí na tři raketové armády (27., 31. a 33.), z nichž první a třetí mají po pěti divizích a druhá obsahuje tři divize. Těchto třináct divizí je rozmístěno na stejném počtu základen.
Nejstaršími raketovými systémy ve výzbroji jsou R-36MUTTCh (neboli RS-20B Vojevoda) a R-36M2 (RS-20V Vojevoda), v americkém kódu nazývané SS-18 Satan. Jde o mohutné, těžké rakety, z nichž každá nese deset samostatných hlavic. Střely R-36MUTTCh mají dolet 11 000 km a hlavice o síle 500 kilotun, zatímco R-36M2 mají dostřel 15 000 km a jejich hlavice mají sílu 750 kilotun. Počátkem roku 2007 disponovaly RVSN celkem 76 raketami R-36MUTTCh a R-36M2. Hodlají si ponechat asi 40 novějších R-36M2, zatímco R-36MUTTCh se postupně vyřazují. Nejsou ale likvidovány, nýbrž pouze zbavovány nukleárních hlavic a modifikovány na kosmické rakety pro vynášení družic.
Rusko rovněž disponuje více než 120 raketami UR-100N (RS-18B, americké označení SS-19 Stiletto), které jsou stejně jako předchozí umístěny v podzemních silech. Jsou ale lehčí a mají dostřel 10 000 km se šesti hlavicemi o síle 550 kilotun. Část byla vyřazena, ale současně byla prodloužena životnost zbývajících. Již byly vyřazeny všechny střely RT-23 (RS-22 Moloděc, SS-24 Scalpel), což byl unikátní komplex umístěný na vlacích, které křižovaly rozlehlé pláně Sibiře a v případě války by byly jen obtížně zničitelné.
Nejpočetněji jsou zastoupeny střely RS-12M Topol (SS-25 Sickle) na mobilních odpalovacích zařízeních. Počátkem roku 2007 jich Rusko mělo 243 s tím, že ročně se vyřazuje mezi deseti a patnácti kusy. Topol nese jednu 550kilotunovou hlavici a má dostřel 10 500 km. Nejnovější a nejvýkonnější ruskou balistickou raketou je systém Topol-M (SS-27 Sickle-B), který vstoupil do výzbroje v roce 1997. Existuje verze pro sila RS-12M2 a samohybné provedení RS-12M1. Topol-M má stejný dostřel a hlavici jako Topol, ale má daleko lepší charakteristiky, co se týče průniku nepřátelskou obranou. Střely Topol i Topol-M mohou místo klasické hlavice nést též manévrující hypersonické těleso poháněné náporovým motorem.
V lednu 2007 mělo Rusko 44 střel Topol-M v silech a tři mobilní. Každý rok má být zařazeno do služby nejméně pět raket v silech a tři mobilní. Po roce 2020 by RVSN měly být vybaveny už pouze raketami Topol-M. Je ale možné, že je posléze doplní i raketa RS-24 (SS-29), která byla otestována 29. května 2007. Podle dostupných informací se jedná o přepracovanou verzi střely Topol-M schopnou nést až deset samostatných hlavic.

Raketonosné ponorky
Ponorky nesoucí balistické rakety jsou součástí námořnictva Ruské federace, konkrétně dvou flotil, Severní a Tichomořské. V operační službě je dvanáct plavidel dvou tříd, z nichž každé disponuje šestnácti balistickými střelami. Lodě Projektu 667BDR Kalmar (podle amerického kódu Delta III) mají rakety typu R-29R (D-9R Volna, RSM-50, SS-N-18 Stingray) s doletem 6500 km a třemi hlavicemi o síle 200 kilotun. Novější lodě Projekt 667BDRM Delfin (v kódu USA Delta IV) nesou prodloužené střely R-29RM (D-9RM Štil čili Šetal, RSM-54, SS-N-23 Skiff) se čtyřmi hlavicemi po 100 kilotunách a doletem 8300 km.
Plavidla Severní flotily patří do 12. eskadry a jde o dvě ponorky třídy 667BDR a šest ponorek třídy 667BDRM. Lodě Tichomořské flotily tvoří 16. eskadru, do níž se řadí čtyři plavidla typu 667BDR. Ponorky starší třídy 667BDR jsou postupně vyřazovány, takže raketonosné ponorky by nakonec měla provozovat už jen Severní flotila. Část ponorek obou tříd je uzpůsobena pro vypouštění kosmických nosičů na bázi střel R-29R a R-29RM.
Ze služby bylo vyřazeno všech šest gigantických ponorek Projektu 941 Akula (kód Typhoon), ale jedna se vrátila do zkušebního provozu a testují se na ní nové rakety R-30 (D-19M Bulava, RSM-56, SS-N-30). Bulava využívá část technologií střely Topol-M, unese od šesti do deseti hlavic a má dostřel 8500 km. Dvacet těchto střel je nyní umístěno na výše zmíněném plavidle třídy 941 Akula nazvaném TK-208 Dmitrij Donskoj. Šestnáct raket by pak mělo tvořit arzenál nové třídy ponorek, která nese název Projekt 955 Borej. První plavidlo této třídy jménem Jurij Dolgorukij bylo spuštěno na vodu 15. dubna 2007 a vstoupí do služby v roce 2008. Poté mají následovat minimálně dvě další plavidla Aleksandr Něvskij a Vladimir Monomach. Vzhledem ke známým rozpočtovým problémům ruského námořnictva však lze předpokládat, že program ponorek třídy 955 Borej nabere zpoždění.

Strategické letectvo
Ruské strategické letectvo je v podstatě identické s 37. leteckou armádou, resp. s jejími dvěma divizemi těžkých bombardérů, jež sídlí na základních Engels a Ukrajinka. 37. armáda používá dva typy strategických bombardérů a jeden typ nacházející se na spodní hranici této kategorie. Oním „sporným“ je Tupolev Tu-22M3 Backfire-C, jehož dolet podle mezinárodních konvencí nestačí na zařazení mezi strategické letouny, i když prakticky vzato je jako strategické letadlo běžně používán. Ve výzbroji je kolem 200 kusů.
Páteř ruského strategického letectva tvoří 64 turbovrtulových bombardérů Tupolev Tu-95MS Bear-H, které lze pokládat za protějšky amerických strojů B-52. S rychlostí 925 km/h jsou to nejrychlejší vrtulové letouny na světě a mají dolet 11 000 km.  Pýchou ruského strategického letectva je ale čtrnáct proudových strategických bombardérů Tupolev Tu-160 Blackjack, které jsou vůbec největšími, nejtěžšími a pravděpodobně i nejlepšími útočnými letouny světa. Jejich dolet činí 14 500 km a dosahují téměř dvojnásobku rychlosti zvuku. Předpokládá se, že počet Tu-95MS se bude snižovat a zbylé stroje budou podstatně modernizovány. Současně se počítá se zvýšením počtu Tu-160 na stav okolo 20 letounů.
Hlavní strategickou zbraní ruského letectva je střela s plochou dráhou letu Ch-55 Granat (kód NATO AS-15 Kent). Pokládá se za protějšek amerických střel Tomahawk a ALCM. Má dolet 2500 km, létá vysoce podzvukovou rychlostí a nese hlavici o síle 200 kilotun. Bylo vyvinuto i provedení Ch-55SM s přídavnými palivovými nádržemi, jež zvyšují dosah na 3000 km. Stroje Tu-95MS unesou šest střel v rotačním závěsníku v trupu a dalších deset pod křídly, kdežto typ Tu-160 může nést dvanáct kusů Ch-55 ve dvou rotačních závěsnících v trupu. Do výzbroje je dnes zařazována druhá generace této střely, která se dříve označovala jako Ch-555, ale nyní se nazývá Ch-101 (s konvenční hlavicí) nebo Ch-102 (s jadernou hlavicí). Vyznačuje se zejména obtížnou zjistitelností a doletem 5000 km. Dolet bombardéru Tu-160 v kombinaci s dostřelem zbraní Ch-55 znamená, že při startu z území Ruské federace mohou letouny Tu-160 udeřit na cíle nacházející se kdekoli na povrchu Země.

Strategická obrana
Strategickou obranu Ruska tradičně tvoří tzv. Kosmické síly, do jejichž struktury spadají čtyři kategorie prostředků: systémy včasné výstrahy, protiraketová obrana, systémy pro pozorování vesmíru a protidružicové zbraně. Dnes jsou všechny tyto prvky zařazeny pod 3. kosmickou a protiraketovou armádu. Systémy včasné výstrahy zahrnují družice a pozemní radary. V dubnu 2007 byla v provozu dvojice výstražných družic, a to Kosmos-2422 na vysoké eliptické dráze a Kosmos-2379 na geostacionární dráze. Jejich úkolem je sledovat postavení balistických střel na území USA a varovat při zjištění odpálení.
Pozemní část systému včasné výstrahy zahrnuje devět výkonných radarů ke sledování letících raket. Pět z nich se nalézá mimo území Ruska, a to dva na Ukrajině a po jednom v Bělorusku, Kazachstánu a Ázerbajdžánu. Jako doplněk systému výstrahy slouží ještě radar Don-2M, jenž je umístěn u Moskvy a tvoří část ruské protiraketové obrany. Moskva je dnes jediným místem na světě, jež disponuje účinnou ochranou proti mezikontinentálním balistickým střelám. Tuto ochranu poskytuje protiraketový systém A-135 (v americkém kódu ABM-4) se 68 obrannými raketami krátkého doletu 53T6 (ABM-4 Gazelle). Dříve disponoval i 32 obrannými raketami dlouhého dosahu 51T6 (ABM-4 Gorgon), které však byly nedávno vyřazeny. Antirakety mají malé jaderné hlavice určené pro výbuchy ve vyšších vrstvách atmosféry.
Třetí prvek Kosmických sil představují zařízení pro pozorování vesmírných objektů na všech oběžných dráhách. Část tohoto komplexu se shoduje s výše popsaným výstražným systémem, ale kromě něj plní tento účel i další pozemní radary a rovněž obrovský optický teleskop Okno umístěný v Tádžikistánu, který může sledovat objekty ve výškách až 40 000 km. Poslední část strategické obrany tvořil komplet protidružicových raket IS-M, který však byl oficiálně stažen z výzbroje v roce 1994. Všeobecně se ovšem předpokládá, že Rusko si jej ponechává v záloze pro případ vypuknutí nějaké „kosmické krize“.
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