Rodina S-300:
Modernizace a sbližování

Ruský protivzdušný raketový komplet S-400 Triumf je nepochybně nejlepší zbraní svého druhu na světě. Rozvoj rodiny S-300 však pokračuje a slibuje ještě výkonnější zbraně.

Rodina systémů S‑300 zahrnuje tři větvě. Komplet S‑300V/VM od NPO Almaz‑Antěj (popis najdete v ATM č. 6, 7 a 8/2005) vznikl pro Vojska protivzdušné obrany státu, která dnes tvoří součást ruského letectva. Zbraně řady S‑300P/PS/PT/PM/PMU a nejnovější S‑400 Triumf od NPO Almaz chrání jednotky pozemní armády, ale vlastní je i Vojska PVO. Konečně na některých námořních lodích funguje komplet S‑300F od OAO Altair. Vývoj směřuje ke zvýšení účinnosti a technickému sblížení všech větví.
Primárním úkolem společnosti Almaz je dokončení vývoje rakety 40N6V s dostřelem 400 km, která je součástí systému S‑400. Ten už je sice zařazen do běžné operační služby, ale nyní jsou pro něj k dispozici jen střely sérií 48N6 a 9M96, jež vznikly pro systémy řady S‑300PMU. Schopnosti S‑400 tedy zatím nejsou plně využity; nové radary zvyšují účinnost navádění starších raket, ale dostřel se pochopitelně nemění. S‑400 může nyní ničit cíle do vzdálenosti nejvýše 250 km, což je dostřel vylepšené rakety typu 48N6DM. „400kilometrová“ střela 40N6V úspěšně absolvovala všechny testy, ale přesná doba jejího zařazení do služby dosud nebyla upřesněna.
Podle vyjádření ruských vojenských představitelů by měl systém S‑400 Triumf představovat absolutní světovou špičku nejméně do roku 2020. Podle dostupných informací ale kancelář Almaz už od přelomu století pracuje na perspektivním nástupci S‑400. Mělo by jít o komplet 5. generace s tím, že S‑300PMU představuje 4. generaci a S‑400 generaci 4+. Připravovaný komplet se označuje jako S‑500. Má mít kontinentální rozsah působení a měl by být schopen zasahovat také mezikontinentální balistické rakety. Je známo, že jednotlivé verze „třístovek“ na sebe těsně navazují; S‑400 Triumf vznikl rozvojem verze S‑300PMU2 Favorit a původně měl dokonce nést název S‑300PMU3. Můžeme tedy předpokládat, že perspektivní S‑500 vznikne integrací nových prvků do struktury systému S‑400. S‑500 je v počáteční fázi vývoje a jeho zkoušky by měly začít až po roce 2012.
S‑500 není jediným projektem firmy Almaz. Společně s kanceláří Almaz‑Antěj pracuje na systému jménem Samoděržec (Samovládce), který má zkombinovat možnosti kompletů S‑400 Triumf a S‑300VM Antěj‑2500. Přes svou schopnost ničit balistické cíle zůstává S‑400 přece jen spíše protiletadlovou zbraní a komplet S‑300VM zase postrádá rakety pro střelbu na kratší vzdálenost. Projekt Samoděržec fakticky počítá se zapojením protiraketových střel 9M82M z kompletu S‑300VM do struktury S‑400. Radary obou typů jsou principiálně shodné, ačkoli bude třeba vyřešit odlišnost odpalovacích zařízení. Samoděržec má být k dispozici počátkem příštího desetiletí a bude určen pro export. Je však možné, že jej odeberou i ruské ozbrojené síly, neboť by podpořil alespoň částečnou unifikaci výzbroje.
Vývoj pokračuje i v námořní větvi rodiny S‑300. Ruská flotila disponuje systémem S‑300F Fort (exportní název Rif), který ale odpovídá starším modelům „pozemní“ řady S‑300P. V nabídce OAO Altair figuruje novější S‑300FM Fort‑M (pro export Rif‑M), jež představuje námořní protějšek pozemního systému S‑300PMU1, ale ruské námořnictvo na něj zatím nenašlo finance. Rusko aktuálně neplánuje stavbu nových lodí, které by mohly tyto zbraně nést, a tak lze perspektivně počítat spíše s modernizací stávajících kompletů Fort na křižnících tříd Kirov/Orlan (Projekt 1144) a Slava (Projekt 1164). Je pravděpodobné, že později vznikne též námořní komplet s „malými“ raketami série 9M96, jichž lze díky výrazně menším rozměrům použít až čtyřikrát více než starších „velkých“ raket řady 48N6.
Podle některých pramenů se počítá také s tím, že má vzniknout námořní obměna kompletu S‑300V/VM, jakýsi „S‑300VF“. Je možné, že Rusové se inspirovali americkými námořními protiraketovými střelami Standard SM‑3 a mají zájem o podobnou zbraň. „Námořní S‑300V“ by se údajně měly v budoucnu objevit na letadlové lodi Admirál Kuzněcov. Byly dokonce zveřejněny zprávy, že k tomu už došlo, ale to se zatím nezdá jako pravděpodobné. Jisté je, že „navalizace“ S‑300V by byla dalším významným krokem v procesu sbližování větví rodiny S‑300.
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