Protivzdušný systém Tor

Ruský protivzdušný raketový systém Tor je předmětem zájmu médií už od prosince 2005, kdy si jeho špičkovou verzi 9K331M Tor-M1 objednal jeden nanejvýš kontroverzní stát, a to Írán. Skutečností je, že pořízení tohoto systému znamená pro islámskou republiku významný posun v kvalitě protivzdušné obrany, neboť Tor-M1 se řadí k nejlepším protiletadlovým kompletům určeným pro ochranu jednotek na soudobém bojišti. A Tor se bude zřejmě těšit zájmu médií i nadále, protože jeho nákup zvažují další „problematické“ státy.

Nástupce kompletu Osa
Dne 4. února 1975 schválila Rada ministrů SSSR rozhodnutí o vývoji nového protivzdušného raketového kompletu, který měl nastoupit na místo armádního typu 9K33 Osa (v kódu NATO SA-8 Gecko) a jeho námořní obměny 4K33 Osa-M (v kódu NATO SA-N-4 Gecko). Vývojem modifikace pro armádu byla pověřena konstrukční kancelář Antěj (šéfem tohoto programu byl V. P. Jefremov), námořní verze byla přidělena společnosti Altair (projekt vedl S. A. Fadějev) a konstrukce vlastní řízené rakety byla zadána firmě Fakel (vývoj řídil P. D. Grušin). Pozemní obměna obdržela jméno 9K330 Tor (SA-15 Gauntlet), kdežto námořní varianta je známa pod označením 3K95 Kinžal (SA-N-9 Gauntlet). Zkoušky probíhaly v letech 1983 a 1984 a první komplet byl do výzbroje sovětské armády přijat 15. března 1986.
9K330 Tor je systém řízených raket země-vzduch určený pro protivzdušnou obranu jednotek přímo na bojišti. Z tohoto parametru vyplynul logický požadavek na pohyblivost a maximální samostatnost systému. Komplet Tor se tak řadí mezi autonomní systémy protivzdušné obrany, což znamená, že radiolokátory, řídicí systém i odpalovací zařízení pro rakety jsou instalovány na jednom vozidle, které je proto samostatně schopné plnohodnotné bojové činnosti. (Opačný přístup reprezentují komplety decentralizované, v nichž jsou rakety, radary a řídicí prostředky umístěny na oddělených podvozcích.)
Základní organizační a operační jednotkou kompletu 9K330 Tor je palebná baterie. Skládá se ze čtveřice bojových vozidel 9A330, dvou vozidel pro dopravu a nabíjení raket 9T244, dvou vozidel pro přepravu raket 9T245, vozidla pro technickou údržbu 9V887, vozidla vezoucího náhradní díly 9F399, vozidla k údržbě pásových podvozků MTO-AGZM, vozidla pro výcvik operátorů 9F678 a vozidla pro kompletování výstroje 9F116. Vyšší organizační jednotkou je prapor, který sestává ze tří až pěti baterií.

Bojové vozidlo 9A330
Klíčovou součástí kompletu 9K330 Tor je bojové vozidlo 9A330. Využívá pásový podvozek GM-355 se šesti páry pojezdových kol. Osádku stroje 9A330 tvoří tři muži: řidič, operátor a velitel. Bojová hmotnost vozidla je 31 250 kg. Na silnici dosahuje rychlosti až 70 km/h a jeho dojezd je kolem 500 km. Pohání je dieselový motor umístěný napříč v zádi a ve výbavě je též pomocná plynová turbína s elektrickým generátorem. Mohutná věžová nástavba má kruhový rozsah odměru a obsahuje senzorové a řídicí přístroje a odpalovací zařízení pro osm raket. Na jednom čele věže se nachází plochý střelecký radar pro navádění střel; anténa tohoto zařízení má kruhový tvar na čtvercové platformě. Po jeho levé straně je umístěn malý radiolokátor pro počáteční navedení střely po startu do sektoru ozařovaného hlavním naváděcím radarem. Na pravé straně naváděcího radaru se pak nachází malá televizní kamera fungující jako pomocný řídicí kanál. Na opačném čele věže se nalézá rozměrný přehledový radiolokátor na sklopném stožáru. Jeho anténa má oválný tvar, je složená z velkého množství malých segmentů a rotuje rychlostí 30 nebo 60 otáček za minutu. K horní straně této antény je pak uchycena ještě malá elipsovitá anténa přístroje pro rozpoznávání vlastních a cizích cílů.
Velký přehledový radar má maximální dálkový dosah 25 km a maximální výškový dosah asi 16 500 m, dokáže současně detekovat až 48 cílů a zcela automaticky sledovat dráhy až deseti z nich. Střelecký radar může na cíl navádět dvě rakety současně. Doplňková televizní kamera dává za dobrého počasí obraz na vzdálenost až 22 km. Nejvyšší dálkový dostřel systému Tor je 12 km, maximální výškový pak 6000 m. Tor dokáže ničit nejen letouny a vrtulníky, ale též menší prostředky včetně střel s plochou dráhou letu. Maximální rychlost cíle je 700 m/s, což odpovídá přibližně dvojnásobku rychlosti zvuku.
Uvnitř věže je namontováno osm startovacích šachet pro řízené rakety 9M330. Raketu pohání dvoustupňový raketový motor na tuhé pohonné látky. Ze šachty ji vymete prachový katapult a ještě před zážehem motoru je raketa nasměrována do prostoru cíle pomocí plynového systému na přídi. Střela je dlouhá 2898 mm, průměr těla činí 235 mm a rozpětí ploch je 630 a 750 mm. Startovací hmotnost je 165 kg a maximální rychlost je okolo 850 m/s. Naváděcí radar sleduje raketu i cíl a počítač pomocí rádiových povelů navádí raketu tak, aby se s cílem střetla. Cíl je ničen tříštivou hlavicí o hmotnosti 14,8 kg s rádiovým zapalovačem.

Modernizace: Tor-M a Tor-M1
V roce 1991 byla zavedena do výzbroje modernizovaná verze 9K331 Tor-M, jejíž hlavní částí je bojové vozidlo 9A331. Od původního 9A330 je lze na první pohled odlišit především podle antény přehledového radiolokátoru, která má tvar obdélníku. Je také poněkud menší a solidní, nikoli složená ze segmentů. Na pohled obtížněji rozeznatelné změny zasáhly konstrukci věže, jejíž vnitřní uspořádání je výrazně odlišné. Komplet 9K331 totiž využívá nové střely 9M331, které nejsou umístěny v osmi jednotlivých šachtách, nýbrž ve dvou modulech 9M334, z nichž každý obsahuje čtyři rakety. Znamená to výrazné urychlení procesu vybíjení a nabíjení, který nyní trvá jen 18 minut. Každé nabíjecí a transportní vozidlo 9T244 uveze dva moduly a každé transportní vozidlo 9T245 čtyři moduly. Jedna palebná baterie kompletu 9K331 tak disponuje celkem dvaceti moduly (osmi v bojových vozidlech 9A331, čtyřmi na dvou vozidlech 9T244 a osmi na dvou vozidlech 9T245), čili celkem 80 raketami. Raketa 9M331 je obratnější a nese účinnější hlavici. Tor-M má zdvojený naváděcí kanál, takže může útočit na dva cíle současně a na každý z nich navádět dvě řízené rakety.
Rozpad Sovětského svazu znamenal pro program Tor značné problémy, protože řada součástí se vyráběla v Bělorusku a na Ukrajině. Proto byla vyvinuta další modernizovaná verze, která nese název 9K331M Tor-M1 a užívá jen součásti ruské výroby. Bojové vozidlo 9A331M váží 37 tun. Vyznačuje se zejména novým podvozkem GM-5955 se sedmi páry pojezdových kol a výkonnějším motorem, jež může spalovat různé druhy pohonných látek. Anténa přehledového radiolokátoru je kupodivu stejná jako u nejstarší verze 9K330 Tor, tedy oválná segmentovaná, nikoli obdélníková solidní jako u 9K331. V současné době se však označení Tor-M1 objevuje u systémů s oběma druhy antén. Je to způsobeno tím, že pro různé zahraniční zákazníky jsou komplety Tor-M1 konfigurovány různě, takže v některých případech se prakticky jedná spíše o systém 9K331 Tor-M na novém podvozku. Systém Tor-M1 má zkrácený reakční čas a může účinně napadat i cíle kategorie „stealth“. Do sestavy baterie je možno doplnit také samočinný řídicí a velitelský prostředek 9S737 Ranžir, který je schopen koordinovat činnost jednotlivých vozidel, přebírat a distribuovat informace a přidělovat cíle.

Perspektivy vývoje a vývozu
Všechny verze systému Tor byly či jsou nabízeny na světovém trhu, a to pod názvy 9K330-1, 9K331-1 a 9K331M-1. Varianta Tor-M1 existuje nejen ve standardní samohybné podobě, ale i ve formě Tor-M1T, což je věž umístěná na přívěsu taženém nákladním vozidlem. V nabídce jsou tři různá provedení lišící se umístěním a uspořádáním kabiny obsluhy. V roce 2004 byla představena další verze systému Tor nazvaná 9K331A Tor-M1A, která se vyznačuje novými ovládacími prvky a novým programovým vybavením speciálně pro napadání nízko létajících a obtížně zjistitelných cílů, především střel s plochou dráhou letu. Ve vývoji se nachází zcela nová varianta 9K332 Tor-M2, na níž firma Antěj spolupracuje s podnikem Vympel. Tor-M2 má využívat rakety RVV-ZRK, což je upravená podoba leteckých raket R-77 RVV-AE právě od firmy Vympel. Maximální dostřel má dosahovat 15 km a výškový dosah 9000 m. Není ale jisté, zda ruská vláda projeví zájem o financování této zbraně.
Armáda Ruské federace dnes disponuje přibližně 120 komplety Tor, Tor-M a Tor-M1. Ruské námořnictvo vlastní čtyři třídy plavidel s námořním systémem 3K95 Kinžal užívajícím rakety 9M330-2 neboli 3M95. Není bez zajímavost, že odpalovací zařízení systému Kinžal je řešeno jako jakýsi obrovský bubínkový revolver s osmi komorami. Exportní název tohoto kompletu zní Klinok a existuje také námořní obměna typu Tor-M1 pojmenovaná Jež. Po rozpadu SSSR „zdědily“ menší počet kompletů Tor i Ukrajina a Bělorusko. Hlavním zahraničním uživatelem je však Čína, která koncem 90. let zakoupila asi 30 systémů Tor-M1 a v roce 2002 objednala dalších třicet kusů. V Číně byla zahájena i licenční výroba zjednodušené kopie pojmenované HQ-17. Mezi další uživatele patří Peru, možná Barma a kupodivu i dvě země Evropské unie, konkrétně Řecko a Kypr. Nejnovějším vlastníkem je Írán, který objednal 29 bojových vozidel verze Tor-M1 a první z nich obdržel na jaře tohoto roku. O nákup systému Tor-M1 projevuje velký zájem i Venezuela a k dalším zájemcům se řadí mj. Chile, Indonésie, Malajsie, Severní Korea, Sýrie, Pákistán, Súdán a Jemen. Tor-M1 je spolu s komplety dalekého dosahu S-300 snad nejžádanějším ruským systémem protivzdušné obrany a potvrzuje, že Rusko se v tomto sektoru trhu se zbraněmi nehodlá vzdát své silné pozice.
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