Systém Murmansk-BN:
Strategická zbraň pro elektronický boj

Ruská federace disponuje pozoruhodným spektrem prostředků pro elektronický boj, o nichž se často hovoří jako o zbraních proti velitelským, komunikačním a senzorovým systémům NATO. Zřejmě nejvýkonnějším z těchto prostředků je strategický rušící komplex Murmansk-BN, jehož prvky jsou dnes rozmístěny i na sporném Krymu.

Ruská i západní média příležitostně informují o tom, že ruská vojska radioelektronického boje představují složku, která získala dramatickou převahu nad státy Aliance. O takovém tvrzení se dá diskutovat, naprosto nepochybné ovšem je, že Rusko přisuzuje elektronickému boji značný význam a hodně investuje do vývoje a výroby pasivních i aktivních komplexů, které provádějí elektronický průzkum a rušení. Útvary s těmito prostředky jsou v současnosti začleněny nejen u pozemních sil, ale také u čtyř flotil námořnictva. Hlavním producentem je společnost KRET (Koncern Radioelektronnyje těchnologii), sídlící v Moskvě.

Popularita ruských systémů REB
Již Sovětský svaz si byl určitě dobře vědom, že jej země NATO převyšují, pokud jde o úroveň velitelských, řídicích, komunikačních a senzorových systémů. Současně si ale uvědomoval, že se závislost západních zemí na těchto vyspělých elektronických zařízeních může stát též jejich velkou slabinou. Věnoval tudíž značnou pozornost systémům pro elektronický průzkum a boj, k témuž pobízel i své spojence (jak prokazují i pasivní sledovací systémy z Československa) a systematicky budoval svoje Vojska radioelektronického boje (VREB, Vojska radioelektronnoj borby), pro která vyvíjel nejrůznější systémy. Na tento trend pak samozřejmě navázalo Rusko, jehož některé komplexy elektronického boje se staly tak známými, že jejich jména už pronikla i do běžných zpravodajských médií. Jako příklady lze uvést systém Leer-2 na vozidle Tigr-M, který byl použit mj. při operaci na Krymu v roce 2014, či komplet RB-271A Krasucha-4, jenž se stará zejména o rušení radiolokátorů a tvoří součást ochrany ruské letecké základny v Sýrii. Dalším z hodně diskutovaných typů je GT-01 Murmansk-BN, který si získal velkou pozornost v souvislosti s informacemi o jeho umístění na Krymu. To ruská média popisovala jako reakci na aktivity lodí a letounů NATO v Černém moři a opakovaně připomínala, že tento prostředek elektronického průzkumu a boje nemá na světě konkurenci, protože může uskutečňovat rušení komunikačních systémů na vzdálenost až 5000 km.

Součásti kompletu Murmansk-BN
Celý systém GT-01 Murmansk-BN tvoří tři osmikolové nákladní automobily KAMAZ-6350 a tři čtyřkolové přívěsy. Dva z automobilů vezou anténní stožáry a táhnou přívěsy, na kterých je umístěna další dvojice stožárů. Třetí automobil KAMAZ má skříňovou nástavbu, jež obsahuje velitelské středisko, a táhne přívěs s dieselelektrickým generátorem. Tato sestava se na určené pozici rozmisťuje přibližně 72 hodin, protože je nutno zvednout všechny čtyři anténní stožáry, ukotvit je a natáhnout okolo charakteristickou „pavučinu“ prutových antén, které tvoří součást soustavy pro příjem a vysílání na dlouhé vzdálenosti. Každý anténní stožár tvoří celkem sedm teleskopicky uspořádaných segmentů s délkou zhruba 5 m, takže po zdvižení vznikne stožár o výšce okolo 35 m. Čtveřice stožárů a ona „pavučina“ tvoří komplex, jehož působnost pokrývá úhel 360 stupňů, v případě potřeby však lze nasadit také pouze dvojici stožárů pro pokrytí 180 stupňů. To souvisí s faktem, že se Murmansk-BN často rozmisťuje na pobřeží (dokonce občas je popisován výslovně jako „pobřežní systém“), kde stačí pokrytí jenom poloviny horizontu, a tudíž lze druhou dvojici stožárů instalovat jinde. Anténní stožáry i velitelské středisko od sebe mohou být vzdáleny nejvýše 500 m. Některé zdroje napovídají, že jednotlivé součásti systému Murmansk-BN nesou označení GT-11, GT-13 a GT-14.

Silná závislost na stavu atmosféry
Systém Murmansk-BN představuje pasivní i aktivní prostředek, resp. komplex provádějící jak elektronický průzkum, tak elektronický boj v užším smyslu, tzn. rušení. V pasivním režimu je schopen detekovat signály o frekvenci od 1,5 do 30 MHz a určovat pozice jejich zdrojů, a sice s úhlovou chybou do 2 stupňů, kdežto v režimu rušení dokáže působit proti signálům, jež mají frekvenci mezi 2 a 30 MHz. Některé názory nezávislých expertů však hovoří i o tom, že podle charakteristik oné „pavučiny“ prutových antén by mohl ruský systém pracovat také na vyšších frekvencích, možná až 500 MHz. Maximální vysílací výkon celé soustavy se uvádí kolem 400 kW, ale největší debaty vyvolává informace o maximálním dosahu přes 5000 km. Dokonce se objevila zpráva, že za ideálních atmosférických podmínek by mohl činit i 8000 km. V každém případě je nutno zdůraznit, že funkčnost přijímačů a vysílačů s takovým dosahem velmi závisí právě na aktuálním stavu atmosféry, resp. ionosféry, tj. vrstvy, jež může odrážet a vést signály na opravdu velice dlouhé vzdálenosti. Systém Murmansk-BN tudíž z tohoto hlediska spadá do téže kategorie jako zahorizontální radiolokátory (OTH-R). Obecně tak lze konstatovat, že údaj o maximálním dosahu systému Murmansk-BN je ryze teoretický, protože v praxi dosah hodně závisí na objektivních podmínkách, jež nelze nijak ovlivnit.

Murmansk-BN zaveden do služby
Vývoj prostředků elektronického boje s takovými výkony začal již v éře SSSR, ale dotažen do konce byl až v novém tisíciletí. První fotografie systému Murmansk-BN (ale tehdy ještě nebyl jeho název znám) při zkouškách se objevily roku 2013 a v prosinci 2014 bylo oznámeno, že je zaveden do výzbroje. Nyní se nachází ve výbavě středisek a brigád radioelektronického boje u pozemních vojsk ve všech čtyřech vojenských okruzích a rovněž u čtveřice flotil námořnictva, a to u Severní, Černomořské, Baltské a Tichomořské. Komplex Murmansk-BN je každopádně charakterizován jako strategický nástroj elektronického boje, který je určený k rušení hlavních vysokofrekvenčních komunikačních systémů, jež se užívají ve státech NATO. Uvádí se, že by měl být schopný rušit komunikaci, jež se odehrává mezi hlavními velitelskými centry, letouny kategorie AWACS a loděmi na moři, samozřejmě s tím, že dokáže i (relativně) přesně určovat jejich pozice. O tom, že Rusko jej považuje za zbraň strategické působnosti, vypovídá též jeho organizační zařazení, protože ve struktuře výše zmíněných středisek i brigád REB existují tzv. strategické prapory, v nichž slouží právě komplexy Murmansk-BN. Mezi lokality, kde se dnes vyskytují tyto útvary, skutečně patří také Krym. První zprávy o tom probleskly už v září 2015, kdy ukrajinská média přinesla nepříliš kvalitní, avšak vcelku jednoznačné fotografie; v březnu 2017 potvrdila tyto informace také oficiální ruská média.
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