Systém Rubež-ME:
Staronový ochránce pobřeží

V červenci 2019 se v Sankt-Petěrburgu konala výstava MVMS-2019, na které se kromě mnoha plavidel a jejich systémů představily také prostředky obrany pobřeží. Největší novinkou se stal raketový komplet Rubež-ME, který již svým jménem odkazuje na proslulý sovětský typ, ačkoliv konstrukčně jde vlastně o derivát odlišného typu Bal.

Vývoji, produkci a použití sovětských a ruských raketových systémů pobřežní obrany jsme již věnovali článek v č. 1/2018, zatímco v č. 9/2018 jsme se zabývali exportem typu Rubež, který si našel mnoho zahraničních zákazníků. Z jeho úspěchů má proto zřejmě čerpat nový komplex Rubež-ME, ačkoliv lze soudit, že reprezentuje též vzor pro budoucí pobřežní systémy ruského námořnictva, a to zejména kvůli svému podvozku.

Bal na podvozku KAMAZ
Sovětské a ruské raketové systémy pobřežní obrany obvykle užívaly a pořád užívají podvozky značek MAZ či MZKT, tedy výrobky z Běloruska. Týká se to i dvojice nejnovějších systémů, které provozuje samo námořnictvo Ruské federace a které se také exportují, tzn. kompletů Bal (střely 3M24 Uran) a Bastion-P (střely 3M55 Oniks/Jachont). V posledních letech však Rusko usiluje o omezení závislosti na komponentech ze zahraničí, což zahrnuje i šasi MZKT, a proto mají ruské zbraňové, senzorové a jiné systémy postupně přejít na domácí podvozky od značek BAZ a KAMAZ. Nebylo tudíž překvapivé, když se v únoru 2019 objevily informace, že firma Tajfun (součást společnosti Koncern Morinforsistěma-Agat) připravuje novou verzi komplexu Bal právě na šasi KAMAZ, kdežto standardní podoba užívá vozidlo MZKT-7930. Novinka se objevila na červencovém veletrhu MVMS-2019 a dostala jméno Rubež-ME, čímž má nejspíše odkazovat na úspěšný, byť technicky úplně odlišný starší typ Rubež z časů SSSR. Jako šasi se uplatňuje osmikolový podvozek KAMAZ K-6560 a základním prvkem systému je odpalovací vozidlo, jež má dvoučlennou osádku a čtveřici válcových kontejnerů pro rakety 3M24E, jež se dají vystřelit proti plavidlům ve vzdálenosti od 7 do 260 km. Vozidlo váží max. 26 tun a může provádět bojové operace v nadmořské výšce až 1000 m.

Potenciál prvku Monolit-B
Vedle toho do systému Rubež-ME patří též vozidlo pro dopravu a nabíjení raket a samohybné velitelské středisko pro řízení a spojení, v ruštině nazývané SKPUS (samochodnyj komandnyj punkt upravlenija i svjazi). Užívá opět podvozek K-6560 a základní součást jeho výbavy tvoří výkonný průzkumný a zaměřovací prostředek Monolit-B, což je aktivní a pasivní radiolokační přístroj schopný zjišťovat a sledovat hladinové a vzdušné cíle i za horizontem. Může pracovat v kruhovém a sektorovém režimu, při aktivním vysílání dovede zachytit cíl na dálku 500 km a při pasivním přijímání na vzdálenost 750 km. V jednom okamžiku může zpracovat až 200 cílů a současně dokáže sledovat 30 cílů v aktivním, případně až 50 cílů v pasivním režimu. Jestliže je třeba cíl skutečně napadnout, může Monolit-B fungovat rovněž coby zaměřovací senzor pro navádění protilodních raket, a to při útoku na až 10 cílů současně. Každý Monolit-B může být v reálném čase propojen s dalšími devíti prostředky téhož typu, takže takto lze sledovat velice široké pásmo pobřežních vod. Počet odpalovacích vozidel, která mohou kooperovat s každým SKPUS, sice oficiálně uveden nebyl, avšak lze předpokládat, že půjde přinejmenším o shodný počet jako u systému Bal, tzn. čtyři odpalovací vozidla na každé velitelské. Již zmíněná snaha Ruska přejít na domácí podvozky napovídá, že se nějaká verze systému Rubež-ME výhledově může dostat také do arzenálu ruských pobřežních vojsk.
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