Sovětské systémy protivzdušné obrany:
Ochranný deštník nad armádou i státem

Sovětský svaz si byl velice dobře vědom síly letectva USA, a proto dlouhodobě investoval mimořádné úsilí do budování efektivní protivzdušné obrany. Tvořily ji dvě části, z nichž první patřila do pozemních vojsk, jimž poskytovala ochranu na bojišti. Druhá fungovala jako samostatná složka a střežila území státu.

První ze dvou částí (oficiálně Protivzdušná obrana pozemních sil) se často nazývala též prostě vojsková, zatímco druhá (formálně Protivzdušná obrana státu) byla známa jako objektová, což se vztahovalo k faktu, že chránila významné objekty, zejména města a vojenské základny. Pro Sovětský svaz bylo velmi příznačné, že se pro každou vyvíjely a vyráběly úplně jiné zbraňové systémy, což zákonitě zvyšovalo náklady a komplikovalo logistiku, přestože ve skutečnosti by v řadě případů jistě stačily dvě verze jednoho systému.

Pokračování evoluce kanonů
Za druhé světové války vybudoval SSSR hustou síť protiletadlového dělostřelectva, a tudíž se ve vývoji zbraní s tímto určením pokračovalo také po válce. Mezi známé typy patří mj. kanon KS-19 ráže 100 mm s výškovým dostřelem asi 15 000 m, jenž vznikl s účelem pálit na vysoko létající bombardovací či průzkumné letouny. Záhy se ale dospělo k závěru, že tuto roli dovede lépe zastávat řízená raketa. Vývoj velkorážových kanonů pro protivzdušnou obranu státu tedy skončil, dále však pokračovala evoluce zbraní středních a malých kalibrů pro vojskovou PVO. V 50. letech tak vznikl 57mm tažený kanon S-60 a dvojice technicky příbuzných kanonů S-68 se použila jako výzbroj samohybného kompletu ZSU-57-2, který byl postavený na upraveném podvozku tanku T-54. Palebná síla byla impozantní, jenže systém postrádal pokročilé senzory pro palbu v noci či za zhoršeného počasí, nedokázal střílet za pohybu a přepravoval jen malou zásobu munice. Koncem 50. let tudíž začal vývoj jeho nástupce a v roce 1964 se začal sériově vyrábět systém ZSU-23-4 Šilka na obojživelném pásovém podvozku. Jak lze uhodnout, v jeho věži se nacházejí čtyři 23mm rychlopalné kanony. Na věži je posazen radiolokátor, jenž slouží jako hlavní senzor k řízení palby. Efektivní dálkový dostřel se pohybuje kolem 2,5 km a Šilka dokáže efektivně zasahovat cíle ve výšce do 1500 m.

Zrození hybridního kompletu
Ve své době se jednalo o bezmála revoluční zbraň, což ještě podtrhly vážné ztráty, které Šilky ve výzbroji arabských zemí způsobily izraelským letadlům v říjnu 1973. Země NATO posléze byly nuceny změnit taktiku nasazení vzdušných sil v malých výškách, neboť Šilky tam pro ně představovaly opravdu smrtící hrozbu. SSSR potom celý komplet průběžně modernizoval, ale navzdory tomu se projevily i některé nedostatky, zejména poměrně krátký dosah. Rozběhly se tudíž práce na systému s kanony ráže 30 mm, který by si spolehlivě poradil též s odolnými cíli včetně útočných letounů A-10 Thunderbolt II a bitevních helikoptér. Někteří vojáci a inženýři však tvrdili, že vhodnější volbou by byl raketový komplet, takže se nakonec v polovině 70. let udělal kompromis a vznikl hybridní prostředek, který kombinuje dvojici 30mm kanonů a osm řízených raket na jedné pásové platformě. Komplet 2K22 Tunguska (zpočátku též Treugolnik) vstoupil do služby v roce 1982. Kanony nabízejí účinný dostřel 4 km, zatímco rakety dovedou zasáhnout cíl na dvojnásobnou vzdálenost. Pro zajímavost lze doplnit, že tytéž rakety používá i námořní systém 3M87 Kortik (známější pod exportním názvem Kaštan), ovšem v kombinaci s jiným typem 30mm kanonů. Ruská armáda komplexy Tunguska provozuje dodnes, ačkoli je už postupně nahrazují nové systémy řady Pancir.
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Rakety proti špionům
V roce 1955 zavedla sovětská protivzdušná obrana státu do služby svůj první raketový systém jménem S-25 Berkut. Sloužil jako ochrana Moskvy a jiný účel nikdy neplnil, ale pochopitelně bylo třeba bránit i jiné lokality, o což se dosud staraly velkorážové kanony. Americké letouny, které byly vnímány jako hlavní zdroj hrozeb, však létaly stále rychleji a výše, takže kanony už zkrátka nestačily a muselo se sáhnout k řízeným střelám, které ale musely být flexibilnější než těžkopádné S-25. Tak se zrodil nový raketový komplex, který se začal vyrábět roku 1957 jako S-75 Dvina a užíval dvoustupňové rakety V-750 s radiolokačním naváděním. Prvního sestřelu dosáhl již v roce 1959 nad Čínou, ale světově proslulým se stal až v květnu následujícího roku díky sestřelení amerického špionážního letounu U-2. Tento zásah byl sice z velké části i dílem štěstí na straně sovětské obsluhy, ovšem existence systému S-75 vyvolala na Západě zděšení a vedla k novému zamyšlení nad taktikou letectva. To potom ještě potvrdila válka ve Vietnamu, kde se S-75 rozsáhle uplatnil. Počáteční verze nabízela dálkový dostřel cca 29 km, ale sovětští konstruktéři postupně vylepšovali radiolokátory a rakety, takže vznikly další varianty nazvané Děsna a Volchov, z nichž nejvýkonnější dovedly zasáhnout cíl vzdálený přes 55 km. Vzrostl i výškový dosah, a to z počátečních 23 000 m na cca 35 000 m. Navíc se průběžně pracovalo na zvyšování odolnosti proti systémům elektronického rušení, neboť i SSSR samozřejmě vyvodil poučení z vietnamské války. S-75 slavil i velké exportní úspěchy a vznikla také námořní verze Volchov-M. V několika státech (mj. v Číně či Íránu) se rozběhla výroba kopií, z nichž některé se pak staly i samohybnými. Sovětský systém S-75 zůstal vždy zbraní statickou, což snižovalo jeho hodnotu, takže jej potom vystřídal typ S-300P.

Ne tak úplně mobilní
Sovětští generálové i konstruktéři si pochopitelně vždycky uvědomovali, že nízká pohyblivost systému S-75 představuje slabinu, takže se paralelně pracovalo na dalším kompletu s poněkud jinými charakteristikami. Typ S-125 Něva s raketami V-600 nabízel menší dálkový dosah, jen do 16 km, raketa však dokázala zasáhnout i menší a obratnější cíle, zatímco u S-75 se počítalo primárně s palbou na větší a méně agilní letouny. Další předností Něvy se stala vyšší mobilita, byť se dodnes vedou debaty, do jaké míry jej lze označit za skutečně mobilní. Jeho standardní odpalovací zařízení totiž představují statické rampy se dvěma nebo čtyřmi kolejnicemi, ovšem tyto rampy lze přesouvat, ačkoli rozhodně nejde o snadný ani rychlý proces. Do systému patří i nabíjecí vozidla a mobilní naváděcí radary, takže se v podstatě dá konstatovat, že S-125 stojí na hranici stacionárního a mobilního systému, byť jeho obsluhy říkaly, že je pohyblivý zhruba stejně jako pojízdný cirkus. V řadě konfliktů během studené války se velmi osvědčil, přestože nejslavnějšího sestřelu dosáhl až v roce 1999, kdy nad Srbskem zasáhl americký „neviditelný“ letoun F-117A. V tomto případě však šlo i o výsledek opakovaných modernizací S-125, jež se projevily mj. ve zvýšení dostřelu na více než 22 km a ve schopnosti čerpat informace o poloze cíle i z jiných zdrojů než ze standardních radarů. Něva se též exportovala pod jménem Pečora, vznikla námořní verze Volna a stále se dodávají modernizované varianty (mj. Pečora-2M), jež mají už opravdu plně samohybná odpalovací zařízení. V Rusku se rakety kompletů S-25, S-75 a S-125 pořád uplatňují jako terče pro výcvik PVO.

Přenosné komplety
Americká armáda zavedla v roce 1967 do služby zbraň FIM-43 Redeye, první protiletadlovou řízenou raketu odpalovanou z ramene. Již během vývoje se ale stala předmětem zájmu špionů, a proto se tyto informace odrazily i ve zrození podobné zbraně na druhé straně železné opony. Sovětský systém 9K32 Strela-2 sice není kopie amerického „Rudého oka“, avšak některé rysy americké zbraně zjevně převzal. Současně se vyvíjel i výkonnější systém 9K31 Strela-1, který se ovšem ukázal jako příliš velký pro přenášení, a proto se nakonec zavedl do služby ve formě vozidla BRDM-2 s odpalovacím zařízením pro čtyři rakety s dostřelem něco přes 4 km. Menší Strela-2 s dostřelem 3,7 km vstoupila do služby v roce 1968 a později se dočkala vylepšení na variantu 9K32M Strela-2M s dosahem 4,2 km. V polovině 70. let se objevil také nový mobilní komplex na pásovém podvozku 9K35 Strela-10 s max. dosahem okolo 5 km a modernizovaný přenosný systém 9K34 Strela-3 s dosahem 4,5 km. Mezitím se však pracovalo i na úplně nové konstrukci přenosné protiletadlové rakety, jež měla být daleko odolnější vůči klamným cílům, aby se již neopakovaly případy, kdy se rakety série Strela zaměřily na slunce. Projekt nazvaný Igla ale běžel poměrně pomalu, takže v roce 1981 vstoupila do služby dočasná podoba 9K310 Igla-1, která zkombinovala onu novou konstrukci střely se starším infračerveným senzorem ze systému Strela-3. Teprve o dva roky později zavedla sovětská armáda definitivní verzi zvanou 9K38 Igla, která nabízí dostřel přes 5 km. Růst výkonů se ovšem projevil i ve větší hmotnosti, jelikož původní komplet Strela-2 vážil cca 15 kg, zatímco Igla byla o 3 kg těžší, ačkoli zůstala zachována opravdu velice snadná obsluha kompletu.

Obojživelný komplex
Zavedení systémů řady Strela představovalo jen jednu položku v ambiciózním programu, jenž usiloval o vybudování ucelené soustavy protivzdušných systémů chránících sovětská pozemní vojska. Systémy „rodiny“ Strela se měly uplatnit na úrovni praporu a pluku, kdežto obranu na úrovni divize měl zajistit výkonnější komplet. Specifikace byly velmi náročné, protože žádaly radiolokační navádění na cíle vzdálené až 9 km a současně instalování raket i radaru na jediné vozidlo, a to vysoce pohyblivé a obojživelné. Sovětští inženýři tomu dokázali vyhovět, a tudíž vyvinuli vůbec první protiletadlový systém na světě, který spojoval na jediné platformě rakety i radar. Systém jménem 9K33 Osa vstoupil do výzbroje v roce 1971, měl šestikolový plovoucí podvozek a čtveřici raket 9M33. Zanedlouho se však objevily zdokonalené varianty Osa-AK a Osa-AKM s novými střelami, jež se nacházely v hranatých kontejnerech a byly montovány po šesti exemplářích. Účinný dosah se zvýšil na 15 km a vzrostla i odolnost proti elektronickému rušení. Tehdy velmi neobvyklou vlastností systému Osa byla schopnost navádět dvě rakety na dva různé cíle prostřednictvím dvou radarových frekvencí. Také proto komplet Osa vzbuzoval v NATO značné obavy, protože pro letouny či helikoptéry v malých výškách zjevně znamenal vážnou hrozbu. Velkých úspěchů dosáhla též exportní varianta zvaná Romb. Také systém Osa však pochopitelně stárnul, a tudíž začaly práce na jeho nástupci, který vstoupil do služby roku 1986 pod označením 9K330 Tor. Jeho pásový podvozek nese masivní věž, ve které se nachází osm (u nejnovějších variant šestnáct) svisle odpalovaných střel s radarovým naváděním, jež se vyznačují dosahem 12 km (u nejnovější verze až 16 km). Také Tor dosáhl velkých exportních úspěchů a vznikla rovněž námořní modifikace Kinžal.

Trojice prstů smrti
Protivzdušnou obranu pozemních sil na vyšším (tedy armádním) stupni organizace pak zajistil systém 2K12 Kub, který vstoupil do služby v roce 1967. Generálové požadovali systém, který dokáže ničit nadzvuková letadla ve vzdálenosti do 20 km a bude užívat pásový podvozek, aby mohl v terénu držet tempo s tankovými a mechanizovanými jednotkami. Projekt začal již roku 1958, vývoj se však hodně protáhl, a to mj. kvůli problémům s inovativně řešenou raketou, jež užívala raketové urychlovače a letový náporový motor. Potíže se ale nakonec podařilo vyřešit, takže sovětská armáda získala skutečně kvalitní komplex, jenž svými parametry dokonce ještě přesáhl původní specifikace, neboť nabízel dálkový dostřel 22 km a výškový dosah 14 000 m. Jeho odpalovací zařízení s velice typickou trojicí raket 3M9 dostalo na Západě přezdívku „Tři prsty smrti“, což odkazovalo také na jeho vysokou efektivitu, kterou v arabsko-izraelské válce v říjnu 1973 předvedla jeho exportní verze zvaná Kvadrat. Do systému patří i vozidlo nesoucí zaměřovací radar SURN, jenž obvykle funguje v sestavě se čtyřmi odpalovacími vozidly. Kub následně prodělal několik modernizací, díky nimž se o něco zvýšil dostřel, a stále se nalézá ve výzbroji mnoha zemí (včetně Česka). Paralelně s modernizacemi se na počátku 70. let rozběhl také vývoj nástupnického, byť koncepčně podobného protivzdušného komplexu, jenž vstoupil do služby v roce 1979 pod názvem 9K37 Buk. Na první pohled se dá poznat podle faktu, že se na jeho pásovém odpalovacím zařízení nachází čtveřice odlišně řešených střel. Základní verze nabízí dálkový dostřel asi 25 km, ovšem u pozdějších variant vzrostl dosah až na dvojnásobek a vznikla i námořní verze Uragan (exportní název Štil).

Maximální dostřel
Nejdelší dosah ze sovětských komplexů protivzdušné obrany pozemních vojsk první generace nabízel typ 2K11 Krug, jenž se objevil ve výzbroji ve druhé polovině 60. let. Jeho vývoj běžel paralelně s vývojem systému Kub a oba typy byly řešeny tak, aby se doplňovaly, protože Kub si měl poradit i s obratnějšími cíli na kratší vzdálenost, zatímco Krug vznikl pro ničení větších a rychlejších objektů na delší vzdálenost. Odpalovací vozidlo na pásovém podvozku neslo dvě mohutné řízené rakety s pohonnou soustavou podobnou té u komplexu Kub, tedy s kombinací raketových urychlovačů a letového náporového motoru. Díky tomu poskytoval dálkový dosah 55 km a výškový dostup přes 24 000 m. Do systému opět náležela rovněž vozidla přepravující naváděcí radary. Systém Krug nabízel ve své době impozantní parametry, ale zdá se, že nikdy neprodělal nasazení v reálném boji. Za jeho přibližný protějšek u sil protivzdušné obrany státu se dá označit systém S-200 Vega (exportní označení Angara), který také vstoupil do služby ve druhé polovině 60. let a vznikl pro ničení velkých letounů na dlouhé vzdálenosti. Užíval velké rakety se čtyřmi urychlovači, které v základní podobě nabízely dálkový dostřel kolem 160 km a výškový dostup 20 000 m, ovšem nejvýkonnější varianta S-200D Dubna dokázala zasáhnout cíl vzdálený cca 300 km ve výšce 40 000 m. Vzhledem k monstrózním raketám, z nichž každá vážila přes sedm tun, se jednalo o výlučně statický systém, a proto se na území SSSR nakonec nacházelo zhruba 130 stanovišť S-200 a celkem okolo 2000 stacionárních odpalovacích ramp, jejichž rakety chránily významná města a základny.

Rozvětvená rodina S-300
Na přelomu 60. a 70. let tak měl SSSR impozantní soustavy protivzdušné obrany vojsk a státu s mnoha opravdu výkonnými typy raketových zbraní. Vadila však velká typová pestrost, malá pohyblivost některých systémů a rostoucí účinnost prostředků elektronického boje, vedle toho rostla i hrozba ze strany balistických raket. Koncem 60. let se tedy rozběhl ambiciózní projekt nového protivzdušného systému dalekého dosahu, jehož tři obměny měly vstoupit do arzenálu protivzdušné obrany státu, pozemních sil i námořnictva. Nakonec ale zvítězila rivalita, a proto vznikly tři značně odlišné komplexy „rodiny“ S-300, byť využívající některé společné prvky a technologie. Do výzbroje PVO státu byl v roce 1979 zařazen typ S-300P, a to nejprve ve verzi S-300PT s taženými odpalovacími zařízeními, z nichž každé neslo čtyři kolmo startující střely s dálkovým dostřelem 47 km. Na počátku 80. let se přidala varianta S-300PS se samohybnými odpalovacími zařízeními a pracovalo se na hloubkové modernizaci s novými střelami s delším dosahem (přes 100 km), avšak výsledek nazvaný S-300PM se dostal do výzbroje až na samém konci existence SSSR. Právě na tuto vývojovou linii navazuje současný systém S-400 Triumf. Druhou evoluční řadu představují komplety S-300V pro pozemní vojska, které užívají pásová, nikoli kolová odpalovací zařízení. „Véčko“ zahrnuje dvojici typů raket, a to menší s dostřelem asi 75 km (čtyři kusy na vozidle) a větší s doletem cca 100 km (dva kusy na vozidle), ovšem u pozdějších verzí se dosahy dramaticky zvýšily, a to až na současných 400 km. Konečně třetím členem „rodiny třístovek“ je námořní komplex S-300F Fort, jenž užívá tytéž řízené střely jako „Péčko“ a tvoří výzbroj některých raketových křižníků.

Protiraketová obrana
Již některé starší typy kompletů PVO (jako Krug a Vega) nabízely i omezenou schopnost ničit balistické střely a tato schopnost se výslovně požadovala i u systémů řady S-300, avšak hlavní nástroje protiraketové obrany tvořily systémy speciálně s tímto určením. Jejich vývoj začal už ve druhé polovině 50. let a prvním výsledkem byl experimentální komplet „A“, který používal rakety V-1000. Nikdy se však nedostal do řadové služby, jelikož se jevil jako nespolehlivý, na čemž se podílel zejména nedostatečný účinek konvenční hlavice, a tudíž poté dostaly přednost systémy s jadernými hlavicemi. Roku 1971 tak zahájil činnost nový systém A-35 Aldan, který chránil Moskvu a užíval řízené rakety A-350. Následně byl modernizován na variantu A-35M a pracovalo se na několika zcela nových komplexech, z nichž se nakonec prosadil do výzbroje typ A-135 Amur. Formálně dosáhl plné operační způsobilosti až roku 1995, ovšem fakticky se většina součástí nalézala v provozu již ve druhé polovině 80. let. A-135 původně používal dva typy raket, a to menší 53T6 pro zásahy v atmosféře (do výšky okolo 100 km) a větší 51T6 pro zásahy ve vesmíru, ale druhý typ byl z výzbroje následně vyřazen. Pro navádění raket sloužila a stále slouží soustava výkonných radiolokátorů okolo Moskvy. Zbylé rakety kompletu A-135 dostaly konvenční nálože a komplex se stále modernizuje. Pro zajímavost lze však ještě dodat, že za časů SSSR byly vyrobeny jaderné hlavice také pro některé systémy protivzdušné obrany státu, zejména S-200 či S-300P. Sovětské (stejně jako americké) velení totiž věřilo, že půjde o efektivní prostředek pro destrukci formací bombardérů.
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