Torpédo Poseidon:
Putinova podmořská odvetná zbraň

Mezi nové zbraně, jejichž existenci oznámil 1. března 2018 ruský prezident Putin, patří i gigantické torpédo s jaderným pohonem a jadernou náloží, které později obdrželo název Poseidon. Jde pouze o důmyslný psychologický a propagandistický bluf, nebo o skutečně funkční zbraňový systém s velkým potenciálem?

Ruská média se často předhánějí v popisech konstrukce a schopností nových zbraní, zpravidla s dovětky, že nic podobného žádná jiná země nevlastní či že proti nim neexistuje obrana. Tato tvrzení poté často nekriticky přebírají západní média, ale střízlivějším hlasům expertů z Ruska i Západu se věnuje méně prostoru. Ukazuje to i případ obrovského jaderného torpéda, které se má zařadit do odstrašujícího arzenálu Kremlu. Poseidon, jak se tato zbraň nazývá, se totiž stal předmětem intenzivních diskusí, jejichž úroveň sahá od bezmála hysterické kritiky po seriózní analýzy, které poskytují poněkud vyváženější obraz.

Jak přicházely informace
První zpráva o této nezvyklé zbrani byla publikována v září 2015 a citovala zdroje Pentagonu, podle kterých Rusko připravuje podmořský prostředek bez osádky, jenž má sloužit coby nosič velké jaderné hlavice. Američané přidělili programu kódové rozlišovací označení Kanyon, ale podrobnější informace chyběly. Situace se však dramaticky změnila 10. listopadu 2015, neboť v reportáži ruské státní televize se krátce objevil záběr na list z dokumentu, který se evidentně vztahoval právě k této nové zbrani. V Rusku obdržela pracovní jméno Status-6 a v dokumentu se o ní hovořilo jako o „oceánském víceúčelovém systému“. Experti poté záběry analyzovali a shodli se, že jde v zásadě o gigantické torpédo, popř. dálkově řízenou miniponorku, ačkoliv se od počátku debatovalo o tom, zda brát program vážně, nebo zda jde pouze o propagandistický či psychologický trik. Nejprve totiž nebylo jasné, zda byl únik informací záměrný, ale posléze převážil názor, že zřejmě byl. V dalších měsících sporadicky přicházely další zprávy o novém bojovém prostředku a skeptické hlasy byly vesměs umlčeny začátkem roku 2018, kdy o tomto torpédu oficiálně napsal Pentagon v aktualizaci americké nukleární doktríny (Nuclear Posture Review). 1. března 2018 přednesl Vladimir Putin onen velmi proslulý projev, v němž hovořil i o šestici nových strategických zbraní včetně velkého podmořského prostředku bez osádky. Od ruské hlavy státu přišlo i potvrzení dřívějších informací, že Status-6 má jaderný pohon a může nést jadernou hlavici. Tři z nových zbraní ale tehdy ještě neměly definitivní bojová jména, jež byla následně vybrána lidovým hlasováním. Obrovské jaderné torpédo tedy dostalo své jméno Poseidon, resp. v přesné transkripci z ruštiny „Posejdon“.

Konstrukce obřího torpéda
Základy konstrukce zbraně prozradil vlastně už onen „řízený únik“ z listopadu 2015. Na první pohled jde prostě o torpédo, ovšem opravdu gigantické, neboť dle různých odhadů má průměr 1,6 až 1,8 m a na délku měří 20 až 24 m. V přední části se nalézá sonar, díky kterému se může Poseidon vyhýbat překážkám a který možná slouží i při autonomní navigaci, protože dovoluje sledovat určenou trasu podle profilu mořského dna. Následuje jaderná hlavice, jejíž ekvivalent se pohybuje nejméně v řádu megatun, ale častěji se odhadují spíše desítky megatun a někdy se hovoří o síle až 100 megatun. Objevila se i spekulace, že hlavice má přídavek kobaltu, aby byl zesílen zamořující účinek. Vladimir Putin ale výslovně zdůraznil, že torpédo může dopravovat i konvenční explozivní náplň. Další sekci reprezentuje řídicí systém a zhruba v polovině délky trupu je umístěn kompaktní jaderný reaktor, který produkuje páru pro parní turbínu. Následuje kondenzátor a reduktor a v zádi se nalézá vodní tryska s kormidly. O nejvyšší rychlosti zbraně se stále intenzivně diskutuje, jelikož se vyskytují údaje od 55 do 100 uzlů, resp. zhruba od 100 do 185 km/h. To samé platí i o plavební hloubce, protože Poseidon se údajně může pohybovat v hloubce až 1000 m. Objevuje se také spekulace, že využívá (podobně jako proslulé raketové torpédo Škval) efekt superkavitace, tedy zvýšení rychlostí díky pohybu v bublině vodních par, jenže v každém případě platí, že vysoká rychlost by znamenala obrovský hluk, takže Poseidon by se dal snadno zjistit i na velké vzdálenosti. Je ale možné, že po většinu času má plout spíše pomalu a maximální rychlosti má dosáhnout až v závěrečné fázi, až překoná protiponorkovou obranu nepřítele a uskuteční finální útočný manévr. Nukleární reaktor zajišťuje kromě vysoké rychlosti také velký plavební dosah, a to až 10 000 km.

Nové ponorky jako nosiče
O výkonech Poseidonu se sice dosud debatuje, ale poměrně rychle vznikla shoda na tom, jaké má být (přinejmenším oficiálně) jeho primární poslání. Soudí se, že byl zřejmě vytvořen coby asymetrická reakce na americký protiraketový „deštník“, který Kreml považuje za hrozbu pro své strategické raketové síly. Poseidon má tedy představovat alternativní způsob, jak přepravit nukleární hlavice k nepřátelským cílům. Měl by sloužit zejména pro útoky na pobřežní města, popř. námořní základny, jelikož výbuch velké jaderné nálože by mohl mít za následek i vznik umělé vlny tsunami, avšak projev Vladimira Putina provázela též animace, jež ukazovala útok na nepřátelské lodě. Pro zkoušky torpéda slouží mj. pokusná dieselelektrická ponorka Projekt 20120 neboli B-90 Sarov, ovšem hlavními nosiči mají být velké jaderné ponorky pro speciální akce jako Projekt 09852 Bělgorod či Projekt 09851 Chabarovsk. První z nich byla spuštěna na vodu 23. dubna 2019 a vstup do služby se plánuje na konec roku 2020. Druhá ponorka má být spuštěna na vodu během roku 2020 a předpokládá se i stavba dalších, z nichž každá by mohla nést čtyři až osm Poseidonů. Hovoří se též o možnosti, že by se obří torpéda dala rozmisťovat v pouzdrech na mořské dno. Ruské ministerstvo obrany již zveřejnilo záběry ze zkoušek nové zbraně a v dokumentaci se objevil i resortní index Poseidonu, který zní 2M39. Také je známo, že k jeho dopravě slouží zvláštní železniční vagon 2F39ŽST-01. V současnosti tedy převažuje názor, že Poseidon je reálnou zbraní, která by měla během několika let vstoupit do služby, ale některé zprávy o jeho schopnostech by se měly brát s rezervou, jelikož u odstrašujících zbraní samozřejmě hraje velkou roli i psychologická dimenze.

Metody spojení s torpédem
Projekt Poseidon totiž provází i mnoho dalších otázek. Např. není zcela jasné, jak má probíhat řízení nové zbraně, což je ostatně značný problém u všech podvodních prostředků bez osádky, protože přenos elektronických signálů vodou není zrovna snadný. Poseidon nepochybně musí mít vysokou úroveň autonomie, o čemž ostatně vypovídá také jeho příďový sonar, jenž patrně slouží i pro navigaci, ovšem torpédo je s největší pravděpodobností vybaveno rovněž nějakým systémem dálkového ovládání. V tomto případě se nabízí možnost využívat metodu extrémně nízkých frekvencí (ELF), která slouží pro komunikaci s ponořenými ponorkami, zejména těmi raketonosnými. Rusko k tomuto účelu používá dlouhovlnný vysílač ZEVS, který se nalézá na poloostrově Kola, pracuje na frekvenci 82 hertzů a má výkon přes 10 MW. Signál se šíří zemí a potom vodou na vzdálenost tisíců kilometrů, ale nevýhodu představuje velice nízká rychlost přenosu dat. S ponorkami se tak zpravidla komunikuje za pomoci kódovaných sekvencí znaků s předem dohodnutými významy, ačkoli je pochopitelně otázkou, zda by bylo možno podobně ovládat i Poseidon. Někteří odborníci dále soudí, že impozantní dosah torpéda Poseidon je jen teoretická hodnota, která by se v praxi patrně neuplatnila, jelikož mnohem praktičtější by bylo vypustit Poseidon z ponorky vzdálené řádově desítky, nejvýše stovky kilometrů od cíle. Další diskuse se týkají údajné obtížné zjistitelnosti torpéda, jelikož (jak již bylo zmíněno) sama jeho vysoká rychlost by jej zřejmě prozradila. Navzdory tvrzením o „nezastavitelnosti“ se jeví jako značně nepravděpodobné, že by dnešní sonarové systémy s větším počtem přijímačů nemohly zachytit tak rozměrný a tak rychle se pohybující objekt.

Schopnost ještě není záměr
Na Poseidon pochopitelně směřuje také hlasitá kritika, která označuje projekt za takřka šílené kříšení bizarních nápadů z éry studené války. Některé názory dokonce zařazují Poseidon mezi „zbraně posledního soudu“ či „nástroje Apokalypsy“, které nalézají jediný smysl v globálním nukleárním konfliktu, jaký by přinesl konec lidstva. Je ale zajímavé, že podobná tvrzení znějí v bulvárních médiích jak na Západě, tak v Rusku, byť pochopitelně s opačným ideologickým vyzněním. Z jedné strany se hlásá, že Rusko nezodpovědně vytváří strašlivé zbraně, jež hodlá používat k „vydírání“ Západu, kdežto ze strany opačné znějí obvinění vůči Americe, jež svou politikou „donutila“ Rusko, aby vytvářelo takové prostředky, jež by v případě nukleární války znamenaly destrukci „agresora“. Ve skutečnosti však právě taková tvrzení značně připomínají tón médií z paranoidních časů studené války, kdy se jakákoli hypotetická schopnost pokládala za postačující důkaz, že protivník chová právě takový záměr. Sama existence Poseidonu totiž dokazuje poměrně málo s výjimkou toho, že Rusko dělá velké pokroky ve vývoji podvodních autonomních prostředků a hledá nové způsoby dopravy jaderných hlavic. Je otázka, zda vůbec již existuje nějaký propracovaný operační záměr nasazení Poseidonu. Dokonce nelze vyloučit, že Poseidon původně vznikl spíš jako experiment, jemuž se pak neplánovaně dostalo ohromné publicity, kterou Rusko využilo v zájmu propagandy a mocenského „přetlačování“ s USA. Při všech hodnoceních Poseidonu se také musí brát v úvahu fakt, že Washington a Moskva vedou jednání o prodloužení odzbrojovací smlouvy New START. Nové zbraně, které Vladimir Putin v roce 2018 představil, tak mohou být i formou nátlaku, který má Ameriku přimět k ústupkům (a)nebo zajistit pro Kreml výhodnější vyjednávací pozici.

Lukáš Visingr

Hlavní zdroje:
MO RF, ATM, Novosti VPK, HISutton.com, Wikipedia.org

Fotografie: MO RF, archiv autora

Kořeny ve Stalinových časech
Ačkoliv Poseidon vypadá jako výkřik nejmodernějších technologií, ve skutečnosti se dají jeho kořeny vysledovat až do doby Josifa Stalina. První sovětská atomová ponorka Projekt 627 Kit (známá též pod západním kódovým označením November) byla původně navržena coby nosič gigantického torpéda T-15, které mělo sloužit především pro útoky proti městům, přístavům a základnám na americkém pobřeží. Obludnost o délce cca 23,5 m a o průměru asi 1,55 m měla vážit zhruba 40 tun a dopravovat hlavici o síle kolem 100 megatun, která by zřejmě vycházela z letecké atomové pumy RDS-292 (známější pod přezdívkou „Car-bomba“), vůbec nejsilnější jaderné zbraně v dějinách. Sovětská úroveň technologie totiž v té době neumožňovala vyrobit silnou nukleární hlavici, která by se vešla do torpéda klasických rozměrů, ovšem po Stalinově smrti byl projekt T-15 zastaven jako neperspektivní a ponorky Projekt 627 obdržely klasickou torpédovou výzbroj. Idea atomového torpéda ale žila dál a miniaturizace pak dovolila instalaci jaderné hlavice i do běžného torpéda ráže 533 mm, a tak vzniklo torpédo T-5, které se 21. září 1955 dočkalo úspěšné zkoušky. Ve srovnání s projekty T-15 a Poseidon ovšem dostalo hlavici mnohem slabší, a to o ekvivalentu „jen“ 3,5 kilotuny.

Publikace: Extra Válka – Zbraně 2/2020

