Ruské systémy elektronického boje:
Centrální vojenský okruh cvičil obranu proti dronům

Ruská armáda dlouhodobě přisuzuje velký význam systémům elektronického průzkumu a boje, které náleží pod speciálně vyčleněný druh vojsk. Ten se tradičně se zabývá především rušením nepřátelských komunikačních a radiolokačních prostředků, k těmto úkolům se však v poslední době přidal také boj proti bezpilotním letadlům.

V současnosti se velmi často mluví o hrozbě, kterou představují bezpilotní letadla. Nejde však zdaleka jen o „velké“ drony vytvořené speciálně pro ozbrojené síly, ale také o malé drony, jež se dají běžně pořídit na civilním trhu. Není tedy divu, že je už běžně používají také kriminální a teroristické skupiny, což ostatně prokazují události (nejen) na Středním Východě. Ruské síly v Sýrii se opakovaně stávají terči útoků malých dronů, a tudíž se zkušenosti z tohoto konfliktu promítají i do praxe Vojsk radioelektronického boje (VREB), která představují zvláštní složku ruské armády. Jejich jednotky spadající do Centrálního vojenského okruhu proto v srpnu 2020 uskutečnily velké cvičení, které se zaměřilo právě na boj s malými drony a jehož se zúčastnilo okolo sta systémů několika typů. Přinášíme vám proto výběr fotografií, které alespoň částečně ukazují možnosti ruské armády v tomto oboru, ačkoli zřejmě nepřekvapí, že přesné parametry většiny systémů z výzbroje VREB se stále utajují.
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Mezi dnes jistě nejznámější ruské systémy elektronického boje patří typ RB-261A Krasucha-2 (resortní index 1L269) na šasi BAZ-6910. Slouží primárně k rušení radiolokačních prostředků v pásmu S (konkrétně 2,86 až 3,54 GHz). Může vytvořit chráněnou zónu s poloměrem 80 km, popř. směrově rušit vysílač vzdálený až 250 km.

Jedním z důležitých radiolokačních rušičů v arzenálu VREB je komplet RB-271A Krasucha-4 (index 1RL257), který tvoří dva prvky na automobilech KAMAZ-6350. Funguje v pásmech X a Ku (8 až 18 GHz) a používá se zejména k rušení vzdušných nebo kosmických radiolokátorů, proti nimž dokáže ochránit zónu o poloměru asi 40 km. Snímek zachycuje vozidlo s vysílacím zařízením, jehož maximální výkon činí asi 30 kW.

Systém pro elektronickou rozvědku a boj R-330Ž Žitěl představuje část komplexu R-330M1P Diabazol a jeho základní účel tvoří detekce, analýza a rušení vysílání na kmitočtech od 100 do 2000 MHz. To zahrnuje zejména satelitní navigaci, satelitní telefony (sítě Inmarsat a Iridium) a komunikaci buněk mobilních sítí GSM. Pracovní prvky systému Žitěl se nalézají v nástavbě vozidla KAMAZ-5350 a ve čtyřkolovém přívěsu.

K detekování a rušení spojovacích a navigačních prostředků, jež pracují v pásmech krátkých a ultra-krátkých vln, se používá např. systém RB-301B Borisoglebsk-2. Náleží do něj velitelské vozidlo na pásovém podvozku MT-LBu a čtyři detekční a rušící vozidla, z nich tři opět na šasi obrněnce MT-LBu a jedno s platformou Ural-4320.

Druhý prvek systému RB-271A Krasucha-4 (index 1RL257) reprezentuje velitelské stanoviště v kontejneru na vozidle KAMAZ-6350. Je známo, že komplet Krasucha-4 byl vyslán do Sýrie coby součást ochrany tamní ruské letecké základny Chmejmim. Stejně jako typ Krasucha-2 se nabízí i na export a údajně již byl prodán do Alžírska.

Pro elektronický boj s drony se v Rusku zatím používají především systémy vyvinuté k rušení komunikace a radarů, samozřejmě však již vznikají i speciální typy s tímto účelem. Patří mezi ně např. systémy Silok-01 a Silok-02, které se již nalézají ve službě a účastnily se i srpnového cvičení, nebo nový typ Šipovnik (dříve zvaný též Šipovnik-Aero; na snímku), jenž je oficiálně označován za prostředek proti leteckým modelům.

V srpnu se v Rusku konaly oslavy Dne Vzdušných výsadkových vojsk, takže veřejnost mohla spatřit též výzbroj výsadkářů, např. komplex elektronického průzkumu a boje 85Ja6 Leer-2 ve variantě na šasi GAZ Tigr-M. Slouží pro detekci a rušení komunikace (mj. mobilních sítí) a je známo, že se zúčastnil také ruské operace na Krymu.

Mezi novinky ruského zbrojního průmyslu v oboru boje proti bezpilotním prostředkům se řadí např. širokospektrální rušící komplet Repellent. Dokáže rušit ovládací signály dronů a signály satelitní navigace v rozsahu od 200 do 6000 MHz do vzdálenosti až 30 km. Pravděpodobně už absolvuje testy v ruské armádě a nepochybně jej koupila Arménie, která jej (byť se střídavými úspěchy) nasazuje proti ázerbájdžánským dronům.

Srpnového cvičení se zúčastnil také systém RB-451S Pole-21, jenž je určen speciálně k rušení signálu družicové navigace v okruhu až 25 km. Systém může tvořit až 100 statických modulů, zdá se však, že jeden takový modul je integrován i v mobilním systému ruské armády R-330Ž Žitěl, resp. v jeho čtyřkolovém přívěsu (na snímku).

Vedle systémů elektronického průzkumu a boje v užším smyslu (čili detektorů a rušičů) náleží do výzbroje VREB i velitelské a spojovací prostředky. Do cvičení se proto zapojil také systém družicové komunikace R-441 Liveň, který obsahuje několik stanovišť na podvozku Ural-4320 a přenáší data na frekvencích od 3,4 do 8,7 MHz.
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