HMS Unseen:
Protiletadlová ponorka

Hlubiny Atlantiku křižuje ponorka ovládaná teroristy a ničí civilní dopravní letadla řízenými raketami. Naštěstí se tak děje jen na stránkách knižního thrilleru Patricka Robinsona HMS Neviditelný, v němž autor přivádí na scénu zcela nový druh zbraně - ponorku, pro níž je primárním úkolem ničení letadel.

Zápletka knihy není právě jednoduchá a točí se kolem skutečné britské ponorky HMS Unseen (Neviditelný), s jejíž pomocí chtějí fanatičtí islamisté z Íránu zasadit smrtící údery Západu. Ponorka je unesena íránskými speciálními jednotkami a poté je přestavěna na protiletadlovou, a to zástavbou čtyřnásobného vertikálního odpalovacího zařízení pro (rovněž existující) ruské protiletadlové řízené střely S-300FM Rif (v kódu NATO SA-N-6 Grumble). Kniha pak detailně popisuje, jak se teroristům podaří sestřelit letadlo Concorde, prototyp nadzvukového dopravního letounu Boeing Starstriker a dokonce i letoun s viceprezidentem USA na palubě.

Přestavba prý byla jednoduchá
Ponorky vybavené protiletadlovými raketami skutečně existují, ale tyto rakety slouží jen pro sebeobranu. Jednu z hlavních hrozeb pro ponorky totiž představují hlídková letadla a vrtulníky, jež mohou svými výkonnými senzory ponorky samostatně vyhledávat a pomocí torpéd a hlubinných náloží je ničit.
Ponorka HMS Unseen je druhým ze čtyř dieselelektrických plavidel třídy Upholder (Type 2400), která v 80. letech postavily loděnice Vickers Shipbuilding (nyní součást BAE Systems) pro Britské královské námořnictvo; zbývající nesly názvy Upholder, Ursula a Unicorn. Spolu s ruskou třídou Kilo (ATM 4/2004, str. 20) byla považována za nejlepší svého druhu na světě, avšak z finančních důvodů byla už v roce 1994 stažena z aktivní služby a nabídnuta k prodeji. Zakoupila je Kanada, v jejímž námořnictvu nyní slouží pod jmény Chicoutimi, Victoria, Corner Brook a Windsor.
Přestavba běžné útočné ponorky na plovoucí odpalovací základnu střel země-vzduch je v knize popsána jako „poměrně jednoduchá“. Odpalovací zařízení bylo nainstalováno za řídící věž - bylo pojato jako jakási „druhá věž“ a bylo natlakované na dvě atmosféry, aby do něj nepronikala voda. Kvůli jeho značné hmotnosti musela ponorka dostat další vztlakové nádrže. Střelba probíhala při plném vynoření plavidla a za nulové rychlosti.
Standardní SA-N-6 pro hladinová plavidla využívá kombinované navádění pomocí radaru ve špici střely a radiolokátoru na palubě lodi, ale je zřejmé, že na ponorku by nebylo možné instalovat rozměrnou radarovou anténu. Řešení problému však výrazně usnadnila skutečnost, že ponorka měla pálit na dopravní letouny - cíle, jejichž kurs, rychlost a výška byly předem známé a neměnné. Pro navádění byl tedy využit upravený radar ponorky se zvětšeným dosahem, který střele dodal veškerá data ještě před odpálením. Střela vystartovala kolmo vzhůru, vystoupala do příslušné výšky, obrátila se přímo proti cíli a navedla se na něj vlastním radarem.

Pro teroristy, nikoli pro vojáky
Otázkou samozřejmě je, zda by takový systém skutečně pracoval. Kupodivu si tím není jist ani sám Patrick Robinson, protože dva odborníci, s nimiž spolupracoval, měli na věc odlišné názory. Prvním byl legendární admirál sir John Woodward, jenž v roce 1982 velel lodím britského námořnictva ve válce o Falklandy, a druhým byl nejmenovaný expert na letectvo a protivzdušnou obranu. Spojení Unseen-Grumble je v podstatě vynálezem admirála Woodwarda, který jej považuje přinejmenším za teoreticky funkční. Onen „letecký“ odborník naopak soudí, že by nefungovalo, alespoň ne tak, jak si admirál představuje.
Je prakticky jisté, že kombinace Unseen-Grumble by se nedala použít pro účely skutečné protivzdušné obrany právě kvůli absenci výkonného radaru, protože by nebylo možné korigovat navádění raket ze země. Vojenský letoun, který by manévroval, používal by rušičky a vypouštěl by klamné cíle, by takto vedenému útoku mohl úspěšně vzdorovat. Ale bezbranné civilní letadlo, jehož posádka nemá ani tušení o blížící se raketě a nemůže použít žádná protiopatření, představuje úplně odlišný cíl.
Vedle instalace samotného odpalovacího zařízení by bylo nutné vyřešit i některé další problémy, např. nekompatibilitu ruských raket a britské elektroniky. Pokud by se to podařilo, bylo by možné souhlasit s názorem admirála Woodwarda, že tento systém je technicky realizovatelný, ale s tím, že je vhodný jen pro útoky na nechráněné civilní cíle. Takový úder by se dal navíc jen těžko vysvětlit, protože by se zdálo, že raketa přilétla odnikud.
Unseen-Grumble by tak mohl být účinnou teroristickou zbraní, ale z vojenského hlediska by byl jeho význam dosti pochybný. Jak už bylo uvedeno, pro ponorky mají mnohem větší význam malé obranné rakety. Přesto však neexistuje příliš mnoho ponorek, které by jimi disponovaly. (Moderním ponorkám a jejich výzbroji byl věnován článek v ATM 3/2004.)

Co si myslel kapitán Brazier
Pokud je známo, první ponorkou s raketami země-vzduch se v roce 1972 stala britská HMS Aeneas (SSG 772), plavidlo zastaralé třídy A, jemuž velel přítel admirála Woodwarda, korvetní kapitán Harry L. Brazier. Ten přišel s projektem SLAM (Submarine Launched Anti-aircraft Missile), což bylo šestinásobné odpalovací zařízení pro lehké rakety Blowpipe (ATM 10/2003). Nacházelo se v mohutné kopuli na věži, rakety se odpalovaly těsně nad periskopovou hloubkou a naváděl je kapitán přes pátrací periskop. Testy probíhaly až do roku 1974 a byly celkem úspěšné, ale systém nebyl zařazen do výzbroje. Nešlo totiž o objednávku Královského námořnictva, nýbrž cizí země. Nikdo to nevěděl přesně, ale kapitán Brazier si vždycky myslel, že to mohl být Izrael. Některé zdroje skutečně tvrdí, že izraelské ponorky nesou rakety země-vzduch, nejspíše však jde o chybnou interpretaci.
Naopak zcela nesporné jsou protiletadlové rakety Strela a Igla na ruských ponorkách tříd Kilo a Improved Kilo (viz ATM 04/2004, str. 20). Poprvé se objevily na raketonosných ponorkách tříd Echo a Juliett, které musely před odpálením svých velkých protilodních střel strávit až 30 minut na hladině. Odpalovací zařízení na plavidlech řady Kilo jsou umístěna na věži a jejich obsluha se podobá obsluze běžných přenosných protiletadlových raketových kompletů.
Ale všechny popsané protiletadlové systémy pro ponorky mají jednu zásadní nevýhodu. Plavidlo se musí vynořit, přinejmenším na periskopovou hloubku. Ideální by však bylo, aby se raketa dala odpálit zpod hladiny, ať už z torpédometu nebo ze speciální šachty. Pro tyto zbraně se používá označení DAM, Depth-to-Air Missile (střela hloubka-vzduch). Ví se o několika vývojových programech takových střel, ale žádný nepřekročil stádium testování. Typickým příkladem je SIAM (Self-Initiated Anti-aircraft Missile) neboli SADS (Submarine Air-Defense System), což byla malá řízená raketa s dvojitým pasivním naváděcím systémem (radarovým a infračerveným) zkoušená v USA počátkem 80. let.
Perspektivně se uvažuje o protivzdušných raketách pro americké útočné ponorky třídy Virginia (ATM 8/2003). Zdá se ale, že Evropa tentokrát Ameriku předstihne. Některé evropské ponorky budou v blízké budoucnosti vyzbrojeny střelami Triton, což je podvodní varianta rakety Polyphem řízené po optickém kabelu (ATM 11/2003). Triton je primárně určen k ničení malých povrchových plavidel, ale podle předběžných odhadů bude využitelný i proti vrtulníkům.
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TTD ponorky HMS Unseen
Výkon dieselů
2 × 2700 kW
Výkon alternátorů
2 × 2500 kW
Výkon elektromotoru
4000 kW
Délka trupu
70,26 m
Šířka trupu
7,6 m
Výška trupu
5,5 m
Výška věže
3,2 m
Výtlak na hladině
2185 tun
Výtlak pod hladinou
2455 tun
Max. rychlost na hladině
12 uzlů (22,2 km/h)
Max. rychlost pod hladinou
20 uzlů (37 km/h)
Max. hloubka ponoření
200 m
Operační dosah
14 800 km
Vytrvalost
56 dnů
Posádka
48 mužů (7 důstojníků)
Torpédomety
6 × 533,4 mm

TTD střely 48N6E pro systém S-300FM Rif
Délka
7,11 m
Průměr trupu
0,45 m
Rozpětí ploch
1 m
Startovací hmotnost
1480 kg
Hmotnost hlavice
130 kg
Letová rychlost
7500 km/h (Mach 6)
Min. výška cíle
25 m
Max. výška cíle
30 000 m
Účinný dostřel
90 km
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