Strategický štít:
Budoucnost ruské protiraketové obrany

Moskva je jediným městem na světě, jež disponuje funkční ochranou proti mezikontinentálním balistickým raketám. Rusko pracuje i na zdokonalení tohoto „deštníku“, avšak větší pozornost se soustřeďuje na vyvíjený systém S-500 Prometej, který by měl zajišťovat komplexní ochranu ruského území proti všem útokům z atmosféry i vesmíru.

Moskvu chrání systém A-135
Sovětský svaz se věnoval obraně proti balistickým raketám již od padesátých let. Po víceméně experimentálním tzv. Systému A s antiraketami V-1000 byl vyvinut systém A-35 (kód NATO ABM-1 Galosh) s raketami 5V61 (nebo též A-350Ž), jenž od roku 1970 chránil Moskvu. Poté proběhlo zdokonalení na provedení A-35M s raketami 5V61R (alias A-350R), avšak současně s tím běžely práce na modernějších systémech. Řada projektů ale zůstala pouze ve fázi návrhů a do fáze použitelnosti byl dotažen až systém A-135, jehož testy probíhaly od poloviny 70. let a jenž se stal prakticky funkčním v roce 1989. Oficiálně byl však do výzbroje zaveden až roku 1996. Systém měl původně tři základní prvky rozmístěné okolo Moskvy, a sice naváděcí radar Don-2N a dva typy protiraketových střel, a to 68 menších raket 53T6 pro přepady v atmosféře (v kódu NATO ABM-3 Gazelle, max. dálkový dostřel 100 km, dostup 30 000 m) a 32 větších exo-atmosférických raket 51T6 (v kódu NATO ABM-4 Gorgon, max. dálkový dosah 350 km, dostup přes 100 000 m). Onen celkový počet 100 raket odpovídal dohodě ABM Treaty z roku 1972. Všechny nesly jaderné hlavice se silou desítek až stovek kilotun. Je však třeba dodat, že ani sami Rusové si o praktické účinnosti A-135 nedělali přílišné iluze, protože se kalkulovalo, že by mohl zastavit nanejvýš jeden či dva „komplexní balistické cíle“, tj. hlavice střel či jejich shluky s klamnými cíli. A jelikož na Moskvu mířily desítky západních raket, A-135 by zřejmě mnoho platný nebyl. Je ovšem dost paradoxní, že tento systém, byť vyhlíží jako relikt studené války, by nyní mohl být vlastně užitečnější než dříve, jelikož by zřejmě mohl odrazit omezený raketový útok ze strany nějakého „darebáckého státu“.

A-235 a projekt Samoljot-M
Systém A-135 je nyní součástí Vojsk vzdušné a kosmické obrany (VVKO), která vznikla roku 2011 coby spojení Kosmických vojsk (pod která spadal i A-135) a Vojsk protivzdušné obrany státu. Dnešní podoba A-135 je ale redukovaná, protože „velké“ rakety 51T6 byly vyřazeny ze služby, takže zbývá jen 68 střel 53T6. Oficiálně z nich navíc byly sejmuty jaderné hlavice, jež údajně nahradily konvenční tříštivé nálože, ačkoli o tomto tvrzení se občas pochybuje. Zhruba jednou za rok se na polygonu Sary-Šagan provádí testy raket 53T6 (naposled 16. října 2012) a systém prodělal i omezenou modernizaci, ale morálně je jednoznačně zastaralý. Proto se už od 80. let s přestávkami pracuje na novém protiraketovém systému A-235. V původně plánované podobě mělo jít o třívrstvý systém, jenž by zahrnoval „malé“ rakety 45T6 (tj. nástupce 53T6), střední vrstvu raket 58R6 a exo-atmosférické střely 55T6 (vzniklé rozvojem 51T6). Později se však tento ambiciózní záměr zredukoval na dvě a nakonec na jednu vrstvu, která má vystřídat stávající rakety 53T6. Nepůjde navíc o zcela nový systém, ale spíše o modernizaci A-135, což je zajisté projev snahy využít jeho existující infrastrukturu. Součástí prací je úkol Samoljot-M, jenž by měl nové rakety (zvané 45T6 nebo 53T6M) vybavit nejadernou (tříštivou) hlavicí, což bude samozřejmě vyžadovat vyšší přesnost zásahu oproti využití nukleární nálože. Proto bude modernizován rovněž radar Don-2N a řídicí a výpočetní prvky. Systém A-235 má být funkční kolem roku 2015, avšak zřejmě zůstane jen u obrany Moskvy. Základní složkou protiraketové obrany Ruska se totiž má stát vyvíjený systém S-500.

Čtyři jména pro „pětistovku“
První informace o kompletu S-500 se objevily v prvních letech 21. století, kdy finišoval vývoj systému S-400 Triumf, jenž nyní představuje nejvýkonnější prostředek v arzenálu VVKO. Má zajišťovat ochranu proti cílům o rychlosti max. 4800 m/s, což z hlediska protiraketové obrany znamená všechny druhy balistických raket kromě mezikontinentálních. V „hotové“ podobě by S-400 měl mít dálkový dosah 400 km a dostup 30 000 m, avšak zatím má max. dosah „pouze“ 250 km (s raketou 48N6DM). Očekávaná „400kilometrová“ raketa 40N6 totiž ještě nebyla do výzbroje zavedena, ačkoliv její vojskové zkoušky údajně úspěšně proběhly. Každopádně nyní se zbrojovka Almaz-Antej soustřeďuje na vývoj systému S-500. Přestože se někdy objevovaly informace o příbuznosti S-500 se systémem A-235, nyní už je nepochybné, že se jedná o další rozvoj vysoce úspěšné koncepce S-300/400. Zprávy o „pětistovce“ jsou ovšem někdy matoucí kvůli několika změnám názvů, protože se o ní hovořilo pod jmény Samoděržec, Vlastělin-TP, Triumfator-M a nejnověji Prometej. Zdá se, že starší názvy se vztahovaly k pracovním verzím či jednotlivým úkolům v rámci vývoje celého systému S-500 alias 55R6M. Uvádí se, že půjde o systém schopný současně postřelovat až deset aerodynamických či balistických cílů letících rychlostí až 7000 m/s, což bude stačit i na mezikontinentální rakety nebo hypersonické úderné prostředky. Max. dálkový dostřel S-500 má činit kolem 600 km a výškově by mělo jít o zbraň schopnou působit i mimo atmosféru, neboť má napadat mezikontinentální rakety už ve střední fázi letu a možná i družice na nízkých oběžných dráhách. Výkonově patrně půjde o ekvivalent amerických protiraketových zbraní THAAD a SM-3.

Struktura systému S-500
Návaznost na řadu S-300/400 se projevuje i v zamýšlené struktuře S-500. Už jsou totiž známy alespoň názvy a přibližný vzhled většiny prvků, z nichž mnohé představují modernizaci prvků systému S-400 Triumf, jak ukazuje tabulka. Centrální velení má zajistit prostředek 60K6, jenž zahrnuje stanoviště 55K6MA a přehledové a výstražné radiolokátory; vedle modernizace typu 91N6 (známého z S-400 a majícího dosah cca 600 km) se počítá především s naprosto novým radarem, známým jako MARS (mnogofunkcionalnaja adaptivnaja radiolokacionnaja stancija); výrobní index dle části pramenů zní 97L6. Vlastně půjde o mobilní verzi velkých výstražných protiraketových radarů s možností zjistit raketu na dálku až 2000 km. Palebný komplex S-500 mají utvořit bojová řídicí stanoviště 85Ž6-1 a 85Ž6-2, naváděcí radiolokátory s elektronickým směrováním paprsku 76T6 a 77T6 a konečně odpalovací zařízení 51P6M pro rakety 40N6M a zařízení 77P6 pro rakety 77N6-N a 77N6-N1. Existence dvojic prvků se zpravidla zdůvodňuje tak, že jedny jsou určené pro „normální“ PVO a druhé pro protiraketovou obranu, avšak v této chvíli jsou to spíše spekulace, jelikož detailních údajů o radarech i střelách je zatím minimum. Z kresby lze spočítat, že střely řady 77N6-N budou dlouhé asi 11 m, a bylo oficiálně uvedeno, že cíl mají ničit přímým zásahem (čili jen kinetickou energií). Na základě zpráv, že střely mají být hypersonické, se spekuluje o tom, že by se pro pohon mohl uplatnit nadzvukový náporový motor (scramjet). Letos mají začít vojskové zkoušky některých prvků S-500 a vstup do služby je plánován po roce 2015, ale kvůli přetrvávajícím potížím ve zbrojním průmyslu bude zřejmě realističtější počítat spíše s termínem okolo roku 2020.
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Prvky systémů S-400 Triumf a S-500 Prometej / Triumfator-M
Protivzdušný systém
S-400 / 40R6
S-500 / 55R6M
I. Velitelský prostředek
30K6
60K6
Velitelské stanoviště
55K6
55K6MA
Přehledové radiolokátory
91N6
91N6M/AM, 97L6
II. Palebný komplex
98Ž6
98Ž6M1
Bojové řídicí stanoviště
-
85Ž6-1, 85Ž6-2
Naváděcí radiolokátory
92N6
76T6, 77T6
Pomocné přehledové radiolokátory
96L6-1
96L6-CP
OZ pro „malé“ a „základní“ střely
5P85TM/SM, 5P90S
-
OZ pro „velké“ střely
51P6A
51P6M
OZ pro „kosmické“ střely
-
77P6
Střely „malé“ (40/120 km)
9M96, 9M96M
-
Střely „základní“ (150/200/250 km)
48N6, 48N6M/DM
-
Střely „velké“ (400 km)
40N6
40N6M
Střely „kosmické“ (600 km)
-
77N6-N, 77N6-N1
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