Šedesát let RVSN:
Páteř odstrašujících sil Ruské federace

17. prosinec se v Rusku tradičně slaví jako Den raketových vojsk strategického určení (RVSN) a nejinak tomu bylo také v roce 2019, kdy tato složka ozbrojených sil završila 60 let existence. Její arzenál se pochopitelně stále modernizuje a nastupují i zcela nové typy jako hypersonické prostředky Avangard či těžké balistické rakety Sarmat.

Sovětská Raketová vojska strategického určení (Raketnyje vojska stratěgičeskogo naznačenija SSSR) jako nezávislý druh ozbrojených sil formálně vznikla dne 17. prosince 1959 a zákonitě přešla do struktury ozbrojených sil Ruské federace. Pro tu dodnes představují jeden z hlavních nástrojů zabezpečení velmocenského postavení, protože do nich náleží zhruba tři pětiny všech odstrašujících kapacit, resp. nosičů strategických nukleárních hlavic. Moskva trvale deklaruje zájem vést jednání o omezení strategických zbraní a současně provádí průběžnou modernizaci RVSN včetně zavádění kvalitativně nových prostředků.

Personál, struktura a výzbroj
Celkový personál RVSN v současnosti čítá kolem 50 000 mužů, z čehož asi 5000 tvoří osoby, jež slouží přímo u raketových komplexů. V bojové pohotovosti se v jakékoli chvíli nachází asi třetina z nich. Z organizačního hlediska strategické síly zahrnují tři raketové armády, do nichž patří celkem dvanáct raketových divizí, resp. 43 raketových pluků. Každý pluk má dle tabulek buďto devět samohybných odpalovacích zařízení pro mezikontinentální balistické střely, nebo šest až deset šachtových vypouštěcích zařízení. RVSN dnes vlastní okolo 320 bojových raket, což koreluje s informací, že na ně připadá kolem 60 % celkového počtu ruských strategických nosičů. Připomeňme, že Rusko váže smlouva New START, která limituje počet rozmístěných nosičů (tedy pozemních mezikontinentálních a ponorkových balistických raket a strategických bombardérů) na 700 a celkový počet nosičů (čili včetně nerozmístěných) na 800. Dle údajů ze září 2019 vlastnilo Rusko 513 rozmístěných nosičů a 757 všech nosičů. V té době se ve službě v RVSN nalézalo celkově sedm hlavních typů a variant mezikontinentálních raket. V šachtách se nacházejí starší rakety R-36M2 Vojevoda (systém RS-20V) a UR-100N UTTCh (RS-18B), dále novější RT-2PM2 Topol-M (RS-12M2) a nejnovější RT-2PM2R Jars-M (RS-24). Rakety samohybné kategorie obsahují starší RT-2PM Topol (RS-12M), novější RT-2PM2 Topol-M a nové RT-2PM2R Jars. V současnosti se sériově vyrábějí systémy Jars a Jars-M, jež přicházejí do výzbroje RVSN tempem okolo 20 kusů za rok, při čemž postupně střídají typy UR-100N a Topol (a posléze začnou nahrazovat též typ Topol-M). Střely Jars a Jars-M představují derivát typu Topol-M, od něhož se liší zejména schopností nést až deset hlavic (byť reálně jich patrně mají nižší počet), kdežto rakety Topol a Topol-M nesou jen jednu. Raketa R-36M2 existuje ve dvou verzích (jedna velká hlavice nebo až deset menších) a UR-100N unesou max. šest hlavic (přesné parametry všech typů najdete v ATM 4/2015).

Nové typy Sarmat a Avangard
Počínaje rokem 2018 odpovídá přinejmenším část zaváděných střel Jars/Jars-M nové obměně, jež se někdy nazývá Jars-S. Údajně se vyznačuje mj. vyšší mírou automatizace a kvalitnějšími prostředky pro průnik protiraketovou obranou. Posledně uvedená vlastnost je ostatně i tím, co RVSN nejvíce akcentují i u dalších nových či perspektivních typů výzbroje. 27. prosince 2019 tedy formálně vstoupil do služby první pluk hypersonických střel Avangard (systém 15P771). Konstrukčně vzato se jedná o střelu UR-100N UTTCh, která ale místo normálních hlavic nese klouzavé těleso 15Ju71. To ve vysokých vrstvách atmosféry dosahuje rychlostí přes Mach 20, údajně snad až Mach 27, při čemž dokáže i manévrovat. Max. dostřel činí zhruba 11 000 km a těleso nese jadernou hlavici o síle okolo 150 kilotun (dle části zdrojů až dvou megatun). První pluk patří do sestavy 13. raketové divize, ačkoliv trochu zvláštní je, že se nové zbraně nalézají v šachtách původně určených pro větší střely R-36M2. Přímým nástupcem R-36M2 se má stát zcela nová těžká raketa na kapalné palivo 15A28 Sarmat (systém 15P228 čili RS-28), která by při startovní hmotnosti cca 208 tun měla přepravit zátěž přes 10 tun na vzdálenost přes 18 000 km. Velká nosnost jí umožní nést větší počet klasických hlavic či hypersonických klouzavých těles a zároveň velký náklad pomocných prostředků, tedy rušiček, klamných cílů atd. Navíc se objevila informace, podle níž Sarmat znamená též oživení starého konceptu FOBS (Fractional Orbital Bombardment System), resp. vynášení hlavic na nízké oběžné dráhy, což dovolí udeřit na jakékoli místo na světě i z nečekaných směrů (typicky přes jižní pól). Raketa Sarmat již má za sebou několik vypouštěcích zkoušek, kdy se ověřovala funkce prvního stupně, ale skutečný letový test zatím neproběhl, ačkoli tato fáze byla avizována už na rok 2018 a poté 2019. Vstup Sarmatu do výzbroje se plánuje na roky 2020 či 2021.

Prostředky pro velení a řízení
Oproti dřívějším plánům byl pozastaven vývoj kompletu Barguzin na železničním podvozku a projekt nové rakety středního dosahu Rubež (systém RS-26). V obou případech se má jednat o deriváty konstrukce Topol-M/Jars, avšak v rozpočtu údajně dostal přednost projekt Avangard, ačkoli se nedá vyloučit, že se projekt Rubež znovu rozběhne kvůli ukončení platnosti smlouvy INF (více v ATM 5/2019). Také je známo, že se pracuje na novém hypersonickém klouzavém tělese s indexem 15Ju74, které bude zřejmě určeno pro rakety Sarmat. Zbývá uvést ještě jeden typ rakety, který se nachází v arzenálu RVSN, avšak představuje velice specifický prostředek. Jde o výzbroj 8. raketové divize, která trvale deklaruje nulový stav bojových raket, jelikož má rakety 15Ž75 Sirena systému 15P175, který představuje součást velitelského systému 15E601 Perimetr-RC. Mobilní rakety vycházejí z designu Topol, místo bojové hlavice však přepravují výkonné vysílače, které by předaly signály pro provedení odvetného úderu v případě, že by se protivníkovi povedlo při prvním úderu vyřadit standardní velitelské a řídicí struktury. Ostatně v nynějším procesu modernizace RVSN se silně akcentují právě také velitelské systémy, které jsou z velké části zastaralé. Podle několika oficiálních zpráv se proto připravuje (či už zavádí) nová generace systémů, které mají nabídnout např. kvalitnější zpracování informací, odolnější komunikační nástroje, menší spotřebu energie a větší úroveň automatizace, byť se zdůrazňuje, že hlavní rozhodovací pravomoc musí mít vždy člověk. V rámci procesu modernizace se mají zavést též nové spojovací rakety Sirena-M a různé statické a mobilní robotické prostředky pro obranu raketových základen a velitelských center. Zkouší se např. statické střeliště bez osádky IK.370.000-M, v zásadě něco jako dálkově řízená náhrada strážní věže či kulometného hnízda se senzory, hlavněmi ráže 5,45 mm a granáty ráže 40 mm.

Konec závislosti na zahraničí
Součást ochrany základen RVSN představují také samohybné laserové komplety Pěresvět, jež mají nejspíše sloužit pro oslepování družic včasné výstrahy, popř. i pro protivzdušnou obranu. Oficiálně bylo oznámeno, že již střeží základny pěti raketových divizí, a na základě satelitních snímků se podařilo identifikovat čtyři z nich (a to 14., 35., 39. a 54. divizi), jelikož úkryty pro Pěresvět mají velmi charakteristickou podobu. Kromě toho se průběžně modernizují také další zařízení spadající do organizační struktury RVSN, zejména ta testovací, tedy 4. státní ústřední polygon Kapustin Jar a 10. zkušební polygon Sary Šagan v Kazachstánu. RVSN usiluji také o dosažení nezávislosti na zahraničních komponentech, což je ostatně i důvod pro záměr vyřadit rakety R-36M2, jež používají součásti z Ukrajiny. Z téhož důvodu se zamýšlí postupně přestat používat běloruské podvozky MZKT (které dosud mají všechna mobilní odpalovací zařízení a četná podpůrná vozidla) a přejít na šasi KAMAZ Platforma-O (více v č. 7/2017). Základní typ pro odpalovací zařízení bude reprezentovat K-7850 se šestnácti koly a již se představily i další aplikace, a sice osmikolový sedlový tahač K-78504 s návěsem 15T526, který slouží k dopravě raket Sarmat a jejich usazování do šachet, či osmikolový automobil K-78501 nesoucí obdobné usazovací zařízení 15T528 pro lehčí střely. Ve středu pozornosti se však pochopitelně i nadále nalézají samotné balistické rakety. U starších typů se podařilo značně prodloužit životnost, jež původně činila 10 nebo 15 let, ovšem nyní u většiny systémů činí přes 25 let a u několika byla prodloužena až na 30 let. Střely z časů SSSR (tzn. UR-100N, Vojevoda a Topol) nyní tvoří asi čtvrtinu arzenálu a podle aktuálních plánů mají do roku 2024 opustit službu, takže RVSN mají v té době používat už pouze nové rakety Topol-M, Jars, Jars-M, Sarmat a Avangard. Průběžná modernizace má zajistit, že raketová vojska zůstanou vysoce účinným nástrojem pro uchování bezpečnosti, suverenity a postavení Ruské federace.
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Pomocné vozidlo 15M69 MIOM
Když samohybná odpalovací zařízení s mezikontinentálními střelami vyrážejí na své hlídkové jízdy, vyžadují samozřejmě též početný doprovod. Vedle vozidel, která se starají o zásobování a o zajištění životních podmínek obsluh, se proto v konvojích pohybují také vozidla k ochraně proti diverzantům 15C56M Tajfun-M (více v č. 3/2014) nebo odminovací prostředky 15M107 Listva-BŠ (více v č. 3/2018). Mezi novinky ve výbavě RVSN patří vozidlo 15M69 čili MIOM (mašina inženěrnogo obespečenija i maskirovki), jež využívá podvozek MZKT-7930 Astrolog s osmi koly a váží okolo 44,7 tun. Provádí ženijní průzkum tras konvojů s raketami a přípravu bojových postavení. Jeho vybavení tudíž zahrnuje např. jeřáb, nástroje pro menší zemní práce, přístroje pro chemický, biologický a radiační průzkum a prostředky, pomocí nichž se zjišťuje, zda může v příslušném místě projet odpalovací zařízení (mj. výsuvné rámy k určování profilu cest nebo úhloměry k měření zatáček). MIOM disponuje dokonce rovněž nafukovací maketou rakety Jars pro vybudování falešného bojového postavení.

Přehled jednotek, velitelství a raket RVSN Ruské federace
27. gardová „Vitebská“ raketová armáda (Vladimir)
7. gardová „Režická“ raketová divize (Ozjornyj/Vypolzovo)
Mobilní Jars
14. „Kyjevsko-Žitomirská“ raketová divize (Joškar-Ola)
Mobilní Jars
28. gardová raketová divize (Kozelsk)
Šachtové Jars-M
54. gardová raketová divize (Krasnyje Sosenki/Tejkovo)
Mobilní Topol-M
Mobilní Jars
60. „Tamanská“ raketová divize (Světlyj/Tatiščevo)
Šachtové UR-100N
Šachtové Topol-M
31. raketová armáda (Rostoši/Orenburg)
8. „Melitopolská“ raketová divize (Pěrvomajskij/Jurja)
Spojovací Sirena
13. „Orenburská“ raketová divize (Jasnyj/Dombarovskij)
Šachtové Vojevoda
Šachtové Avangard
42. „Tagilská“ raketová divize (Svobodnyj/Nižnij Tagil)
Mobilní Jars
33. gardová „Berislavsko-Žiganská“ raketová armáda (Omsk)
29. gardová „Vitebská“ raketová divize (Irkutsk)
Mobilní Jars
35. raketová divize (Sibirskij/Barnaul)
Mobilní Topol
39. gardová „Gluchovská“ raketová divize (Gvardějskij/Novosibirsk)
Mobilní Jars
62. „Užurská“ raketová divize (Solněčnyj/Užur)
Šachtové Vojevoda
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