Výbuch na severu:
Záhadná událost u ruské Ňonoksy

Podle oficiálních prohlášení vlastně skoro nic mimořádného, ale podle některých názorů takřka „druhý Černobyl“. Možná havárie při startu revoluční zbraně, možná něco zcela jiného. Tajemný incident, k němuž došlo 8. srpna 2019 na severu Ruska, se stal tématem spekulací, které se snaží proniknout za clonu utajení.

Vesnice Ňonoksa leží u známého ruského přístavu Severodvinsk a poblíž ní se nalézá i cvičná a zkušební oblast, kde se často odehrávají také testy vyvíjených zbraní. Výbuch, k němuž tam došlo 8. srpna, by tedy vlastně nebyl ničím až tak zvláštním, jelikož vyvíjená technika zkrátka někdy selhává. Právě to naznačovala i první oficiální sdělení, ale pak čidla zaznamenala, že se v oblasti zvětšila radioaktivita. Ačkoli hodnota nebyla nebezpečná pro zdraví, začalo vycházet najevo, že čerstvý incident byl skutečně mimořádný.

Revoluční střela Burevěstnik
První oficiální informace tvrdily, že explodovala raketa s motorem na kapalné palivo a že pak došlo k úniku onoho toxického paliva, ale zprávy o radiačním zamoření znamenaly, že se tato událost posunula na kvalitativně zcela jinou rovinu. Ruská oficiální místa se nejprve snažila o popírání či bagatelizování, ale potom událost s „jaderným zdrojem“ připustil i mluvčí Kremlu a informace o zjištěných izotopech potvrdila rovněž meteorologická služba Rosgidromet. V té době však byla detekce radioaktivních izotopů hlášena i z dalších stanic ve Skandinávii, takže se samozřejmě začaly množit spekulace o povaze onoho zařízení, které incident způsobilo. Od prvních hodin se tedy začala rozebírat i hypotéza, která dosud dominuje u západních i ruských expertů a která tvrdí, že událost souvisí s řízenou střelou 9M730 Burevěstnik. Ta spadá do oné „Putinovy šestky“, tzn. do šestice převratných zbraní, o nichž ruský prezident hovořil ve svém projevu k poslancům dne 1. března 2018. Popsal ji jako raketu, jež nabízí fakticky neomezený dosah, a to díky tomu, že využívá nukleární energetický zdroj. Také o povaze tohoto zdroje se pořád debatuje, ale převládá názor, že střela Burevěstnik funguje podobně jako starý americký projekt zbraně Pluto neboli SLAM (Supersonic Low Altitude Missile), který probíhal v letech 1955–1964. „Srdcem“ motoru této střely byl atomový reaktor, který svou reakcí ohříval proud procházejícího vzduchu podobně, jako v klasickém motoru ohřívá vzduch hoření paliva. Šlo o jeden z produktů snahy vyvinout jaderný pohon letadel či řízených střel. Obdobné pokusy v té době prováděl i Sovětský svaz, ale obě supervelmoci tehdy dospěly k závěru, že jde o koncept příliš nákladný, složitý a zejména nebezpečný, jelikož samotné fungování takového motoru by pravděpodobně vedlo k radioaktivnímu zamoření okolí.

Důkazy, náznaky a spekulace
Na konci studené války se vyskytly spekulace, že by se SSSR mohl k jadernému pohonu raket vrátit ve snaze najít odpověď na Reaganův projekt protiraketové obrany. Po Putinově projevu, v němž byla představena nová střela, jež pak dostala jméno Burevěstnik, údajně CIA přiznala, že získala jakési nejasné informace o vývoji vzdušného nukleárního pohonu v Rusku. Také se tvrdí, že se zkouškami této rakety by mohly souviset ony záhadné detekce radioaktivního jódu v Evropě v roce 2017. Různá média pak přinášela zprávy, že Burevěstnik již prodělal několik testů, ale údajně jen dva byly aspoň částečně úspěšné. Testy proběhly na střelnici Kapustin Jar a na ostrově Nová země. Družicové snímky těchto oblastí ukázaly nezvyklé struktury, jež jsou patrně speciálními startovacími rampami, a podobný objekt byl spatřen i na střelnici Ňonoksa. K srpnovému incidentu ale došlo na moři, konkrétně na pontonu Projekt 114, který byl značně poškozen výbuchem a také byl silně zasažen radiací. Při incidentu údajně zemřelo sedm lidí, a to dva vojáci a pět civilistů z jaderného vědeckého ústavu RFJaC-VNIIEF. O tom, že opravdu proběhlo něco v souvislosti s jaderným zdrojem energie, svědčí také přítomnost speciální lodě Serebrjanka, která slouží pro dopravu radioaktivních materiálů, avšak přesný průběh incidentu zůstává dosud záhadou. Střela Burevěstnik má (vedle nukleárního letového motoru) i klasický konvenční raketový motor coby startovací urychlovač, takže se nabízí např. možnost, že mohl vybuchnout právě tento motor, což následně poškodilo reaktor. Podle další hypotézy ale došlo k výbuchu až během vyzvedávání střely, která se po neúspěšném testu zřítila do moře. Údajně se totiž při manipulaci mohla uvolnit jedna regulační tyč jaderného reaktoru, jenž se tak dostal do kritického stavu, takže následně došlo k jeho explozi.

Hypotézy o dalších zbraních
Ačkoliv dominuje tvrzení, že za incidentem stojí střela Burevěstnik, objevily se i zcela odlišné hypotézy, které pracují s jinými typy techniky. Např. jedna z nich poukazuje na skutečnost, že se poblíž místa události zkoušelo i gigantické ponorkové torpédo Poseidon, které rovněž užívá nukleární reaktor. Exploze tedy mohla souviset i s touto zbraní, která také náleží do „Putinovy šestky“. Ruská oficiální místa však naznačují, že nešlo o jaderný reaktor, nýbrž o odlišný druh zdroje energie, a to o tzv. radioizotopový termoelektrický generátor (RTG). Jedna hypotéza se obrací právě k tomuto zařízení a tvrdí, že se u Ňonoksy testovala nějaká nová raketa, která má raketový motor na kapalné palivo, jehož součástí je i RTG jako zdroj elektřiny a tepla, což má zajistit optimální podmínky pro smísení paliva a okysličovadla. Další hypotéza soudí, že RTG může být i součástí pohonné soustavy vyvíjené hypersonické střely 3M22 Cirkon, jež používá náporový motor. Byla nastolena též alternativa, že celý incident souvisí s programem Skif, jak se označuje vývoj balistických raket vypouštěných z pouzder usazených na mořském dně. Dle tohoto názoru slouží RTG jako zdroj elektrické energie pro senzorové a komunikační systémy v onom kontejneru. A aby toho nebylo málo, vyskytlo se i tvrzení, že se Rusům podařil jakýsi fundamentální průlom v technologii RTG a že takový zdroj (tzn. nikoli reaktor) má také střela Burevěstnik, v níž údajně pracuje malá turbína poháněná elektřinou z RTG. Na tomto místě je ale nutno zdůraznit, že zjištěné radioaktivní izotopy takřka stoprocentně prokazují, že incident se týkal zařízení, ve kterém probíhala nukleární štěpná reakce, a že tedy šlo opravdu o reaktor, nikoli „jen“ o RTG. Kreml se však rozhodl pro informační embargo, takže je možné, že pravý důvod havárie u Ňonoksy zůstane tajemstvím navždy.
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Reaktor versus RTG
Ve zprávách o incidentu u Ňonoksy se běžně pracuje se dvěma pojmy, které popisují vzdáleně příbuzné, ale odlišné zdroje energie. Prvním je atomový reaktor, tzn. zařízení, v němž probíhá kontrolovaná štěpná reakce nukleárního paliva, nejčastěji uranu 235. Teplo vznikající z reakce se dá využívat různě, ale nejčastější (a v elektrárnách užívaný) způsob je ohřev páry, která pak roztáčí turbínu napojenou na elektrický generátor. Druhé zařízení zvané RTG (radioizotopový termoelektrický generátor), přezdívané i „jaderná baterie“, obsahuje radioaktivní izotop (např. plutonium 238), který se spontánně rozpadá, čímž produkuje teplo. To ohřívá termoelektrický článek, díky čemuž vzniká elektřina. Tyto zdroje se instalují např. do meteorologických stanic v pustině či do senzorů na mořském dně, vedle toho také do družic, jelikož mohou produkovat elektřinu velice dlouho (třeba i desítky let), je však nutno dodat, že zajišťují jenom velmi malé hodnoty příkonu, řádově maximálně v desítkách wattů.
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