Šamšír SL-2: Sopky, ponorky a teroristé

Ve svém dalším strhujícím románu se britský spisovatel Patrick Robinson vrací k jednomu ze svých oblíbených témat, a to ke hrozbě zneužití ponorek ze strany teroristů. Jestliže v thrilleru HMS Neviditelný uvedl na scénu ponorku, jež sestřelovala civilní letadla, tentokrát předkládá ještě více alarmující vizi: Teroristé z organizace Hamás používají střely s plochou dráhou letu k vyvolávání sopečných explozí a pomocí nukleárních zbraní hodlají spustit katastrofu, jež by znamenala zpustošení celého východní pobřežní Severní Ameriky.

Geofyzikální terorismus
Zápletka knihy se odehrává právě v letošním roce, krátce po nástupu nového prezidenta USA. Teroristická organizace Hamás, skrytě podporovaná Íránem, Čínou a KLDR, získá špičkovou ruskou útočnou ponorku s jaderným pohonem Projekt 945 Barrakuda (kód NATO Sierra). Ta slouží jako nástroj pro teroristickou kampaň proti USA, kterou by bylo možno charakterizovat jako „geofyzikální terorismus“. Teroristé vypouštějí z ponorky řízené střely s plochou dráhou letu Šamšír, jejichž cíli však nejsou významné vojenské či civilní objekty, nýbrž sopky. Proč? Protože přesný zásah hlavice takové zbraně může způsobit výbuch sopky, a to bez jakéhokoli  varování, jaké by „přírodnímu“ výbuchu mohlo předcházet. Jako první exploduje sopka Svatá Helena na severozápadě USA. Druhý v pořadí je vulkán Montserrat v Karibském moři. Ale to vše jsou jen výstrahy a přípravy na závěrečný a nejničivější úder, který míří na sopku Cumbre Vieja, jež se nalézá na ostrově La Palma, pátém největším z Kanárských ostrovů. Výbuch této sopky by vyvolal sesuv značné části ostrova do moře, což by způsobilo gigantickou vlnu, tzv.  mega-tsunami. Ta by se obrovskou rychlostí přehnala přes Atlantik a strašnou silou by udeřila na východní pobřeží USA, jež by bylo úplně zničeno. Ponorka teroristů se tiše blíží k cíli, US Navy po ní pátrá, ve Washingtonu propuká politická krize, Američané se zoufale pokoušejí o evakuaci ohrožených pobřežních měst. A čas utíká…

Jak odpálit sopku
Je skutečně možné uměle vyvolat výbuch vulkánu? S největší pravděpodobností ano. Existují stovky činných sopek a každoročně dochází k desítkám erupcí, které se však zpravidla podaří předpovídat s určitým předstihem. Samozřejmě existuje i podstatně vyšší počet tzv. vyhaslých sopek, ale řada vulkanologů zastává názor, že nic jako „vyhaslá sopka“ ve skutečnosti vlastně neexistuje a že jde pouze o sopky, jež jsou „dlouho nečinné“. V každém případě je ale známo, že některé činné sopky (jako např. zmíněný Montserrat) jsou velice neklidné a menší erupce u nich nastávají i několikrát ročně. Pro umělé vyvolání exploze takové sopky by skutečně stačil výbuch dostatečně velké konvenční nálože, jenž by prorazil stěnu lávového komínu a umožnil by žhavému magmatu a sopečným plynům vystoupat na povrch. Samozřejmě by bylo potřeba znát přesné místo, ve kterém by měla nálož explodovat, ale jestliže by se to podařilo, výsledná sopečná exploze by výrazně předčila sílu „rozbušky“. Málokdo si uvědomuje, jakou strašlivou energii představuje velká sopečná erupce; např. exploze Svaté Heleny v roce 1980 uvolňovala každou sekundu sílu, jež odpovídala čtyřem hirošimským bombám! Ze sci-fi určitě nepochází ani scénář „mega-tsunami“, kterou by způsobila exploze vulkánu Cumbre Vieja. K podobným událostem už totiž v historii prokazatelně došlo. Např. roku 1792 explodovala japonská sopka Unzen, jejíž část se sesunula do moře a vyvolala sto metrů vysokou vlnu, která zabila nejméně 15 000 lidí! Experti se stále přou, co přesně by následovalo po explozi vulkánu Cumbre Vieja, ale značná část zastává názor, že by opravdu vznikla „mega-tsunami“ s takovými účinky, před jakými ve svém románu varuje Patrick Robinson.

Řízená střela Granat
Onou „rozbuškou“ se v knize stávají střely s plochou dráhou letu severokorejské výroby. Mají název Šamšír (v originále Scimitar), což je jméno perské šavle, kterou pak převzali Arabové a kterou používal také sultán Saladin při válkách s křižáky. Šamšír SL-1 představuje konvenční verzi s běžnou náloží, která je použita pro „zážeh“ sopek Svatá Helena a Montserrat. Odpálení vulkánu Cumbre Vieja pak mají provést dvě střely Šamšír SL-2 nesoucí jaderné hlavice o síle 200 kilotun. Románová střela Šamšír je severokorejskou kopií ruské zbraně, která se označuje jako 3M10 Granat (popř. RK-55 Granat) a tvoří součást výzbroje moderních ruských ponorek; v kódu NATO dostala název SS-N-21 Sampson. Existovala také pozemí, resp. pobřežní verze, jež byla na Západě známa jako SSC-X-4 Slingshot. Střela Granat byla vyvinuta v konstrukční kanceláři Novator a do služby vstoupila v roce 1984. Na délku měří 809 cm, z čehož přibližně 160 cm tvoří startovací raketový motor. Tělo má průměr 51 cm, aby bylo možno odpálit střelu z ponorkových torpédometů ráže 533 mm. Rozkládací nosné plochy mají rozpětí 310 cm a při vzletu zbraň váží 1700 kg. S proudovým motorem, který získává vzduch z typického „zářezu“ ve spodní části, dosahuje Granat max. rychlosti přes 720 km/h. Do prostoru cíle doletí pomocí inerciální navigace, v závěrečné fázi se navádí srovnáváním obrazu s informacemi uloženými v paměti; novější verze zřejmě využívají také satelitní navigaci GLONASS. K dispozici je jak konvenční nálož, tak jaderná hlavice o ekvivalentu 200 kilotun.
 
Dvojnásobná kopie?
K této zbraní se vztahuje i jedna nejasnost. Část pramenů totiž uvádí, že ponorková a pobřežní střela Novator 3M10 je technicky příbuzná letecké zbrani Raduga Ch-55, jež patří do arzenálu ruských strategických bombardérů (více ve Střelecké revue č. 10/2007). Jiné zdroje to naopak explicitně popírají a tvrdí, že jde jen o souběžný vývoj a že tyto zbraně jsou si svým vzhledem podobné prostě kvůli podobným požadavkům. Základní konstrukční rozdíl spočívá v umístění proudového motoru, který se u střely Ch-55 nachází v krátkém sudovitém pouzdru mimo tělo. Jinak jsou si však obě zbraně skutečně až podezřele podobné. Něco snad naznačuje i společná číslovka 55, podrobnosti o vývoji však zůstávají přísně utajované. V tom by mohla hrát úlohu i možnost, že design zbraně Granat ovlivnila část projektové dokumentace populární americké střely Tomahawk, jíž se údajně zmocnily sovětské tajné služby. Podle tohoto názoru (který lze však těžko ověřit či vyvrátit) je Granat jen sovětskou kopií jedné z vývojových verzí americké střely. Románový severokorejský Šamšír by tak byl kopií dvojnásobnou. V této souvislosti lze dodat zajímavý fakt, že bezlicenční kopie Tomahawku opravdu vyrobily Pákistán a Čína, tedy dva státy mající vazby na Severní Koreu. Ta je sice z většiny hledisek katastrofálně zaostalou a rozvrácenou zemí, ale její raketový program dokáže vyrábět nebezpečné zbraně, které tvoří i důležitý exportní artikl. Granat svou technickou úrovní patří do 80. let, takže jeho duplikování by pro KLDR asi nepředstavovalo nemožný úkol.

Případ ponorky Trepang
Není příliš známým faktem, že ke zneužití ponorky s nukleární výzbrojí pro teroristické účely existuje reálný precedens. Odehrál se v roce 1978, kdy trojice Američanů začala v Saint Louis hledat kontakty na špičky organizovaného zločinu. A jejich nabídka byla skutečně neobvyklá: Prohlašovali, že mohou získat americkou útočnou jadernou ponorku SSN 674 Trepang, na níž v letech 1974-1975 sloužil jeden z nich, James W. Cosgrove. Plán byl velice smělý, ale patrně proveditelný. Dvanáct ozbrojených mužů mělo proniknout do doku na námořní základně New London, obsadit ponorku a vyplout s ní na moře. Část posádky měla být použita jako rukojmí, ale hlavním záměrem bylo vyhrožovat americké vládě použitím nukleárních zbraní, konkrétně protiponorkových střel UUM-44 Subroc, které disponovaly hlavicemi o síle 250 kilotun. Tyto střely měly být odpáleny na New London a New York. Vlivná osoba, na kterou se ona trojice potencionálních teroristů obrátila, ale pravděpodobně prokázala vyšší míru vlastenectví (nebo spíše opatrnosti?) a spojila se s FBI. Její agenti vydávající se za vyslance mafie získali důkazy o celém plánu a posléze trojici zadrželi. Cosgrove i jeho dva společníci Edward J. Mendenhall a Kurtis J. Schmidt byli 13. října 1978 oficiálně obviněni a krátce nato exemplárně potrestáni, a to za spiknutí se záměrem zmocnit se majetku vlády USA (tj. plavidla Trepang). Ponorkový terorismus tedy naštěstí zůstal jen v teoretické rovině. Rovněž kniha Šamšír SL-2 samozřejmě končí odvrácením nebezpečí „mega-tsunami“. Ale tento příběh (podobně jako skutečná kauza ponorky Trepang) je především vážným a konkrétním varováním před pokračujícím vzrůstem technických možností teroristických organizací.
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