Ruský protiraketový štít:
Od ochrany Moskvy k pokrytí celého území

Ministerstvo obrany Ruské federace zveřejnilo 4. června 2019 záběry zkušebního startu řízené střely 53T6M, resp. zdokonalené verze střely 53T6 systému A-135, který chrání Moskvu. Další test se odehrál již 2. července, což potvrzuje zvyšující se tempo modernizace, díky které by měl do roku 2022 dosáhnout bojeschopnosti systém A-235.

Sovětský svaz věnoval obraně proti balistickým střelám značnou pozornost a na jeho snahu se snaží navazovat i současné Rusko. Dokladem toho je probíhající modernizace systému A-135, ve kterém by mělo dojít k výměně všech raket a k dalším změnám. Kromě toho se pracuje i na zcela nových protiraketových komplexech 14C033 Nudol a S-500 Prometej, z nichž druhý má perspektivně existovat i v podobě pro válečné lodě. Výsledkem má každopádně být propojená soustava schopná ochraňovat celé teritorium Ruské federace,

Dlouhý zrod kompletu A-135
V roce 1968 začal v SSSR vývoj nového protiraketového kompletu A-135 Amur, který se měl stát náhradou tehdy používaného systému dlouhého dosahu A-35 Aldan. Kromě toho vznikal i další protiraketový systém S-225 Azov, který se měl postarat o ochranu na kratší vzdálenosti a měl zahrnovat střely 5Ja26 a 5Ja27. V roce 1972 ale došlo k podpisu Smlouvy o protiraketové obraně (ABM Treaty), jež oběma supervelmocím dovolila udržovat jen jeden obranný systém a nejvýše stovku střel. Projekt A-135 tedy prošel zásadním přepracováním a projekt S-225 byl zrušen, ale jeho vyvíjené jednostupňové střely krátkého doletu 5Ja26 se začlenily do struktury systému A-135 pod novým názvem 53T6 (někdy se užívá též název PRS-1). Přímo pro A-135 pak vznikly dvoustupňové střely delšího dosahu 51T6 alias A-925. Instalace prvků systému se odehrávala od poloviny 80. let, ovšem úplný systém A-135 byl oficiálně zaveden do služby až v roce 1992. Zahrnoval 68 raket 53T6 na pěti základnách, 32 střel 51T6 na dvou základnách a řídicí středisko 5K80 s radarem Don-2N u města Sofrino. Roku 2006 ovšem byly rakety 51T6 vyřazeny z výzbroje a někdy v té době údajně došlo též ke konverzi hlavic střel 53T6. Na těch se totiž původně nalézaly jaderné hlavice, ovšem v současnosti by rakety měly nést konvenční tříštivé náplně, ačkoliv část expertů o pravdivosti tohoto tvrzení stále pochybuje. Nesporné ale je, že systém A-135 zastarává, a proto se začaly objevovat i vážně míněné pochyby o tom, zda by měl v reálné bojové situaci jinou než symbolickou úlohu.

Zkoušky nové rakety 53T6M
Problém spočívá mj. v samotných střelách 53T6, jež se blíží hranici životnosti, avšak dodávky nových kusů váznuly kvůli rozpadu sítě subdodavatelů ze sovětských časů. Rusko tedy přijalo rozhodnutí oživit program A-235, který se zrodil v 80. letech s cílem vybudovat nový obranný komplet se třemi vrstvami, resp. třemi typy raket krátkého, středního a dlouhého doletu. Ty se označovaly jako 45T6, 58R6 a 55T6. Po oživení projektu na začátku století ovšem bylo pojetí redukováno na dvě vrstvy (když byly škrtnuty střední 58R6) a poté na jednu, a tudíž zbyla jen vrstva raket krátkého dosahu jako náhrada 53T6. Navíc bylo rozhodnuto nevyvíjet nové střely a raději uskutečnit modernizaci 53T6. V rámci zkušebně-konstrukčních prací (OKR) s krycím názvem Samoljot-M tedy vznikla střela 53T6M neboli PRS-1M. První zkušební odpálení bylo uskutečněno nejspíše 20. prosince 2011 na polygonu Sary Šagan v Kazachstánu, kde probíhají všechny testy komplexu A-135. Od té doby se odehrálo zřejmě sedm či osm dalších zkoušek a snad už v loňském roce začalo nahrazování raket 53T6 na základnách v okolí Moskvy novými střelami 53T6M. Kromě toho byl zmodernizován i radar 5N20 Don-2N, který byl měl zachytit balistické cíle na vzdálenost přes 1500 km. Rozšiřuje se také soustava radarů včasné výstrahy, jichž nyní Rusko vlastní celkově čtrnáct exemplářů sedmi typů či verzí (Darjal, Dněpr, Volga, Voroněž-VP, Voroněž-M, Voroněž-DM, Voroněž-SM) na jedenácti základnách (což zahrnuje rovněž jednu v Bělorusku a jednu v Kazachstánu). Aktuálně se staví zřejmě tři nové výstražné radary včetně jednoho systému Voroněž-SM na Krymu.

Pořád impozantní parametry
Nynější komplex A-135, jenž zabezpečuje obranu Moskvy, by se tak měl patrně do roku 2022 vyvinout do podoby A-235 (někdy se objevuje také jméno A-135M), která bude plně využívat stávající infrastrukturu. Zejména právě proto bylo rozhodnuto nevyvíjet úplně nové antirakety a spíše zdokonalit konstrukci 53T6. Raketa 53T6M tudíž obdržela např. nový pohonný systém se směsným palivem, které poskytuje vyšší specifický impuls, a tedy větší zrychlení. Nejvyšší rychlost rakety činí více než desetinásobek rychlosti zvuku, tedy bezmála 13 000 km/h, ačkoli některé zdroje mluví o rychlosti dokonce přes Mach 15, resp. přes 18 000 km/h. Impozantní je také zrychlení, protože svého maximálního účinného dostupu (okolo 30 000 m) dosáhne střela za pouhých 5 až 6 sekund. Kvůli obvyklým rychlostem návratových těles balistických raket se tyto výkony jeví jako nezbytné, aby antiraketa mohla svůj cíl zachytit. Nová střela 53T6M má i zmodernizovaný naváděcí systém; některé zdroje spekulují, že v koncové fázi může používat plně autonomní navádění, nezávislé na datech z radaru Don-2N. Velice důležitý je i fakt, že se 53T6M skládá pouze z komponentů ruské výroby, zatímco 53T6 závisely také na součástkách z Ukrajiny. Zásadně se zjednodušila i logistika, protože k dopravě a zasouvání 53T6 do šachet jsou třeba dvě různá vozidla (transportní 5T93 a nabíjecí 5T92), kdežto v případě nových střel už to zvládne jedna souprava 77Ju6. Jde o sedlový tahač KAMAZ s šestikolovým návěsem od firmy MKB Iskra, který vstoupil do služby v roce 2017.

Komplexy Prometej a Nudol
Sporadicky se objevují zprávy, že pro komplet A-235 by mohly vzniknout též nové antirakety dlouhého dosahu, ale jako pravděpodobnější se jeví, že statická obrana Moskvy zůstane pouze u střel 53T6M. Obranu na delší vzdálenosti, resp. obranu celého teritoria Ruska (nebo alespoň významných objektů) tedy zajistí dva nové mobilní systémy. Prvním bude S-500 Prometej, na němž se pracuje již řadu let jako na evoluci „rodiny“ S-300/400. Shrnutí tehdy známých údajů o „pětistovce“ najdete v č. 2/2013, avšak od té doby se toho příliš nezměnilo. Teprve na konci června 2019 přišly zprávy o zahájení sériové produkce. V roce 2013 se mluvilo o zavedení do služby někdy po roce 2015, ale již tehdy se jako realističtější jevil spíše termín roku 2020, což se nyní potvrzuje. Druhým novým prostředkem protiraketové obrany je systém 14C033 Nudol s raketou 14A042. Některé zdroje ji považují za onu novou střelu pro A-235 a tvrdí, že systém Nudol bude v podstatě mobilní dálkovou složkou soustavy A-235. V každém případě se ví, že novou zbraň vyvíjí firma Almaz-Antej a že na polygonu Pleseck se od srpna 2014 do prosince 2018 odehrálo sedm testů, z nichž první dva byly neúspěšné, zatímco dalších pět zaznamenalo úspěch. Vypouštěcí zařízení 14P222 na šasi MZKT-79291 nese dvě rakety, o jejichž přesných výkonech se dosud jen spekuluje, ale nejspíše budou srovnatelné s parametry vyřazených střel 51T6. Nudol se totiž pokládá také za zbraň proti družicím, takže dvoustupňové rakety 14A042 by měly efektivně operovat též ve vesmíru. Celý komplet včetně velitelského prvku 1P078 má vstoupit do řadové služby snad v polovině příští dekády.
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Parametry raket systému A-135 Amur
Resortní index
53T6
51T6
Alternativní název
PRS-1
A-925
Číselný kód NATO
ABM-3
ABM-4
Jmenný kód NATO
Gazelle
Gorgon
Celková délka
12,02 m
19,80 m
Průměr těla
1,72 m
2,57 m
Startovní hmotnost
9600 kg
45 000 kg
Dálkový dostřel
100 km
350 km
Výškový dostup
30 000 m
670 000 m
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