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Kořeny vývoje rodiny S-300 lze vysledovat do 
poloviny 60. let, kdy se v Sovětském svazu objevila 
idea jediného víceúčelového systému protivzdušné 
obrany. Jeho tři verze měly být zařazeny do výzbroje 
sil protivzdušné obrany státu, útvarů protivzdušné 
obrany pozemních vojsk a válečného námořnictva. 

První varianta dostala název S-300P a vyvíjela ji 
kancelář Almaz. Komplet pro pozemní armádu byl 
označen S-300V a jeho vývojem byla pověřena kan-
celář Antěj. A konečně na systému pro námořnictvo 
nazvaném S-300F pracoval podnik Altair.

Kvůli rivalitě jednotlivých druhů vojsk se však 
tyto tři řady vzájemně značně vzdálily a jejich kom-
patibilita byla v zásadě velmi sporná. Např. S-300P 
a S-300V se shodovaly vlastně jenom příbuzným 
principem přehledových radiolokátorů, zatímco 
S-300P a S-300F měly společné jen řízené střely. 
Až od konce 90. let můžeme pozorovat náznaky 
sbližování. Tento článek se zaměřuje především na 
systémy série S-300P určené pro síly protivzdušné 
obrany státu, které jsou dnes součástí ruského letec-
tva. Zatím nejnovějším členem této větve je kom-
plet S-400 Triumf. Zmíněné opětovné přiblížení tří 
větví rodiny S-300 by měl představovat typ S-400M 

Samoděržec, který má do struktury S-300P integro-
vat řízené rakety typové řady S-300V.

Jestliže kompatibilita tří větví rodiny S-300 je 
stále sporná, kompatibilita v rámci větve S-300P 
je naopak mimořádně vysoká. Vlastně lze říci, že 
jednotlivé etablované systémy jsou pouze kombi-
nacemi různých součástí, které však lze v případě 
potřeby propojit i odlišným způsobem. Je samozřej-
mostí, že v novějších systémech lze použít většinu 
starších prvků, avšak zajímavější je, že existuje také 
značná kompatibilita 
směrem vpřed. Starší 
verze lze tedy nezříd-
ka modernizovat 
integrací součástí, 
které vznikly pro sys-
témy pozdější.

První z řady: 
S-300PT

Vývoj systému  
S-300PT byl oficiálně 
zahájen v roce 1967. 
Testy probíhaly v letech  
1973–1977 a systém 
vstoupil do výzbroje sil 

protivzdušné obrany státu roku 1979. Odpalovací 
zařízení 5P85 bylo instalováno na taženém návěsu 
a obsahovalo čtyři trubice pro řízené rakety 5V55K. 
Po vztyčení do kolmé (tj. odpalovací) polohy se tru-
bice nacházely uprostřed návěsu. Rakety 5V55K se 
naváděly dálkově pomocí rádiových povelů. Navádě-
ní zajišťoval střelecký radiolokátor 30N6 (kód NATO 
Flap Lid A), který bylo možné doplnit stožárem 40V6 
vysokým 15 m či 40V6M o výšce 23,8 m. Dokázal 
současně navádět čtyři střely na stejný počet cílů. 

O řízení baterie se staralo středisko 5N63S. Na 
úrovni praporu fungoval přehledový radar 36D6 
(Tin Shield A), který bylo také možné doplnit 
stožáry. Velitelská centrála praporu nesla název 
54K6 a spolu s radarem 36D6 představovala 
řídicí systém 83M6E. Také tyto části byly umís-
těny na návěsech, které obvykle táhly nákladní 
vozy značek KrAZ či MAZ.

V roce 1983 byla zařazena do služby verze 
S-300PT-1. Využívala novou raketu 5V55KD, což 

byl v podstatě jen přechodný typ mezi typy 5V55K 
a 5V55R. K dispozici byla také střela 5V55S nesoucí 
jadernou hlavici. Hlavním rozdílem proti staršímu  
S-300PT bylo navádění raket, jež kombinovalo polo-
aktivní princip a princip TVM („track via missile“), 
tedy přenos dat z radaru rakety do pozemního 
stanoviště. Dále bylo zavedeno modernější odpa-
lovací zařízení 5P85-1. Další zlepšení přinesla verze 
S-300PT-1A, jež disponovala odpalovacími zaříze-
ními 5P85-1A a navíc i raketami 5V55VM. Ty měly 

pomocí pasivního radarového navádění zasahovat 
letouny kategorie AWACS.

Modifikace: S-300PS
Od počátku bylo plánováno vyvinout jak 

taženou, tak samohybnou verzi S-300P, avšak vývoj 
samohybné verze se zpozdil, takže do výzbroje 
vstoupila až v roce 1983. Systém S-300PS (pro 
export označovaný S-300PMU) ale přinesl mnohem 
více zlepšení než jen zvýšenou mobilitu. Odpaluje 

Ruské komplety 
protivzdušné obrany

Komplety protivzdušné obrany S-300 patří k nejlepším výrobkům ruského zbrojního 
průmyslu. Rodina „třístovek“ je dnes velice rozsáhlá a tvoří ji desítky komponentů,  
ze kterých lze složit systémy, schopné plnit nejrůznější požadavky.
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5P85SE (S-400 Variant) na podvozku MAZ 7910

Odpalovací zařízení 5P85TE s dvěma kontejnery 9Ja240 pro 
střely Novator 9M82M (NATO SA-12B Giant) a tahačem 
KrAZ 260B jako součást  komplexu S-400M Samoděržec

9M83
Gladiator
2275 kg

9M82
Giant
4636 kg

Základní TTD systémů rodiny S-300/S-400 

S-300PT S-300PS 
S-300PMU

S-300PM S-300PM-1 
S-300PMU-1

S-300PM-2 
S-300PMU-2

S-400 S-300V S-300VM

Vstup do výzbroje 1979 1983 1989 1990 1995 2007 1983 1999

Min. dálkový dosah 7 km 5 km 5 km 5 km 1 km 1 km 8 km 6 km

Max. dálkový dosah 47 km 75 km 92 km 150 km 200 km 400 km 100 km 200 km

Min. výškový dosah 25 m 25 m 10 m 10 m 5 m 5 m 250 m 25 m

Max. výškový dosah 20 000 m 25 000 m 27 000 m 27 000 m 30 000 m 65 000 m 30 000 m 30 000 m

Max. rychlost cíle 1200 m/s 1200 m/s 2700 m/s 2700 m/s 2800 m/s 4800 m/s 3000 m/s 4500 m/s

5V55K 5V55R 48N6E
48N6E2

4x 9M96E 4x 9M96E2

Rodina 
S-300 
S-400

Odpalovací zařízení 5P85TE jako součást S-400M Samoděržec
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výkonnější rakety 5V55R, případně jejich verzi 
5V55V s jadernou hlavicí. Existují dvě odpalo-
vací zařízení, a to hlavní 5P85S a doplňkové 
5P85D (exportní jména 5P85SU a 5P85DU). 
Vozidlo 5P85S má za kabinou přístrojový blok 
nutný k přípravě a odpálení raket, zatímco 
5P85D nikoli, takže potřebuje k fungování pří-
tomnost vozidla 5P85S. Proto se tato dvě zaří-
zení označují také jako „chytré“ a „hloupé“, 
případně „pán“ a „sluha“. Vlastní navádění 
raket zajišťuje radiolokátor 30N6E 
(kód NATO Flap Lid B), který 
umožňuje vést palbu na šest cílů 

dvanácti raketami. Stejně jako vypouštěcí zařízení 
je montován na osmikolovém podvozku MAZ-7910 

(MAZ-543M).
Zdokonalily se i prvky 

na úrovni praporu. Byl použit 
vylepšený přehledový radioloká-
tor 36D6E (Tin Shield B) a nově 

se objevil speci-
ální přehledový 
a výstražný 

radiolokátor pro 
menší výšky. Nese název 

76N6 (kód NATO Clam 
Shell) a kromě již zmíně-

ných stožárů 40V6 a 40V6M 
jej
lze 
doplnit 
i stožárem 

40V6MD o výšce 38,8 m. 
Velení i nadále zajišťuje 
středisko 54K6. Námořním 
protějškem systému S-300PS 
je S-300F Fort (exportní označení 
S-300F Rif). Používá střely 5V55RM 
(3M41), jež se téměř shodují se stře-
lami 5V55R. Navádění zajišťuje radar 
3R41 Volna (Top Dome). Zkoušky 
probíhaly na křižníku Azov a systém 
byl pak instalován na šest křižníků 
třídy Slava (dosud slouží tři) a čtyři 
křižníky třídy Kirov (dva ve službě). 
Jestliže S-300P je někdy ozna-

čován jako „ruský Patriot“, 
pak S-300F lze považovat 
za ruský ekvivalent 

amerického komplexu 
Aegis/Standard.

Přechodový 
typ: S-300PM

V době zavádění 
kompletů S-300PT a S-300PS 
už naplno probíhal vývoj nové, 
výkonnější a obratnější rakety, 
která by dokázala účinně napa-

dat i balistické cíle. Měla mít 
také výrazně větší dosah, 
aby lépe využívala schop-

nosti radiolokátorů. Ještě 
před zavedením této nové 
rakety pojmenované 48N6 byl 
ale zařazen do výzbroje „pře-
chodový“ komplet S-300PM. 
Jeho základní zbraní je raketa 
5V55RUD, což je modifikace 
5V55R s naváděním převzatým 
z připravované střely 48N6. 
S-300PM vstoupil do výzbro-
je roku 1989 a kromě oněch 
„hybridních“ raket 5V55RUD 
(exportní název 5V55U) odpa-
luje i střely 5V55PM s pasivním 
radarovým naváděním a střely 
6Ž48 s jadernou hlavicí.

Není známo, zda byl některý ze tří typů nukleár-
ních raket pro systémy S-300P zařazen v běžné služ-
bě. Není ani jisté, jestli nesly „klasické“ štěpné hla-
vice, nebo hlavice neutronové, ani není znám jejich 
tritolový ekvivalent. Dnes už takovéto střely nejspíše 
neexistují, nelze ovšem pochybovat o tom, že Rusko 
si zachovalo technologie pro jejich výrobu.

Další podstatnou změnou, kterou S-300PM 
přinesl, bylo upravené tažené odpalovací zaříze-
ní 5P85T. Od původního modelu, jež byl postaven 
převážně jako silniční, se liší zvýšenou průchodností 

v terénu. Čtveřice raket se 
ve startovací (tedy kolmé) 
poloze nachází na zádi 
návěsu. Navádění zajišťuje 
radiolokátor 30N6E, ovšem 
podstatně se změnila sesta-
va velení praporu. Objevil se 
totiž zcela nový přehledový 

radiolokátor 64N6E (kód NATO Big Bird), jehož obou-
stranná anténa sestává z 2700 aktivních sfázova-
ných prvků. Radar pro malé výšky 76N6 byl zlepšen 
na verzi 76N6M a na místo řídicího střediska 54K6 
nastoupila samohybná varianta 54K6E, využívající 
šasi automobilu MAZ.

Druhá generace:  
S-300PM-1/2

S-300PM připravil podmínky pro nástup dru-
hé generace kompletů řady S-300P. Krátce po něm 

vstoupil do služby systém S-300PM-1 (exportní název 
S-300PMU-1) s novými střelami 48N6 (pro export 
48N6E), které jsou schopné efektivně ničit i balis-
tické rakety krátkého dosahu. Pro navádění těchto 
střel slouží radar 36N85 (kód NATO Tomb Stone), 
který lze samozřejmě vybavit i výškovými stožáry. Na 
úrovni praporu funguje výstražný radiolokátor pro 
malé výšky 76N6 a přehledový radar 64N6E, popř. 
i jeho novější modifikace 64N6E2 (Big Bird D). Radar 
64N6E a řídicí středisko 54K6E2 spolu utvářejí řídicí 
prostředek 83M6E2. Počínaje verzí S-300PM-1 už se 
formálně neodlišují tažené a samohybné obměny, 
takže v rámci jednoho systému lze libovolně užívat 
odpalovací zařízení 5P85S, 5P85D i 5P85T.

Pro další variantu označenou S-300PM-2 Favo-
rit (exportní název S-300PMU-2 Favorit-S) byl vyvi-
nut nový přehledový radar a nové typy raket. Onen 
radar nese označení 96L6 (kód NATO Cheese Board) 
a zpětně byl integrován i do systému S-300PMU-1, 

jenž pak obdržel název S-300PMU-1A. Komplet  
S-300PM-2 vstoupil do výzbroje roku 1995. Využívá 
rakety 48N6M (pro export 48N6E2), ale kromě nich 

i zcela novou řadu raket 9M96. Rakety pojmenova-
né 9M96 a 9M96M (pro export 9M96E1 a 9M96E2) 
mají aktivní radarové navádění a dosahem jsou 
srovnatelné s typy řady 5V55, ale mají podstatně 
menší rozměry. Místo každé trubice pro střelu 5V55 
či 48N6 tak lze na nová vypouštěcí zařízení 5P85SU2 
a 5P85DU2 nainstalovat čtyři trubice pro 9M96, cel-
kem tedy až šestnáct.

Také komplet S-300PM-1 má svůj námořní 
ekvivalent, který nese název S-300FM Fort-M (pro 
export Rif-M). K navádění se používá námořní 
modifikace radiolokátoru 36N85. Nyní je systém  
S-300FM umístěn na čínském torpédoborci 
Luhai 115 Šenjang a v budoucnu mají být na 

úroveň S-300FM modernizovány systémy 
na křižnících třídy Kirov. Ve vývoji je 

námořní protějšek komple-
tu S-300PM-2 nazvaný 
S-300FM2 Fort-M2 (pro 
vývoz Rif-M2), který má 
vstoupit do služby v příš-
tím desetiletí.
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Radiolokátor 76N6 s platformou 40V6MD  
o výšce 38,8 m a s tahačem MAZ 79100

Komplex radiolokátoru 64N6E (NATO - Big 
Bird) s tahačem MAZ 97104 jako příslušenství 
různých variant systému S-300P  
(S-300 PMU-1, S-300PMU-2, S-300PS/PMU)

MAZ 97104/9988             F6E                F8E

MAZ 79100             36D6/40V6M

Komplex přehledového radiolokátoru 36D6 
(NATO Tin Shield) s tahačem MAZ 79100  
nebo platformy KrAZ 260/6UF6

Odpalovací zařízení  
5P85DU a 5P85SU  
s tahačem MAZ 7910

Odpalovací zařízení 5P85TE s tahačem KrAZ 
260B pro střely 5V55K, 5V55R, 48N6E, 9M96E, 
48N6E2, 9M96E2 jako součást komplexu  
S-300PMU (NATO SA-10C Grumble C)

Radiolokátor 76N6 s platformou 40V6M  
o výšce 23,8 m a s tahačem KrAZ 260

Radiolokátory sledovací a naváděcí

Ruský název Kód NATO Dosah  km 

30N6 Flap Lid A 120

30N6E Flap Lid B 160-250

36N85 Tomb Stone přes 250

92N6 Grave Stone 400

Radiolokátory přehledové a výstražné

Ruské názvy Kód NATO Dosah km 

36D6, 19J6, ST-68M Tin Shield A 150

36D6E, 5N59, ST-68UM Tin Shield B 250

76N6, 5N66, 40B6MD Clam Shell 120

64N6E, 5N64S, 5D6E Big Bird 260-300

64N6E2 Big Bird D přes 300

96L6 Cheese Board 300

91N6 (není znám) 600-700

Radiolokátor 64N6E  s platformou F6E a F8E  
a s tahačom MAZ 79104

S-300PMU – odpalovací zařízení  5P85TE TEL  
a tahač KrAZ 260

S-300PS/PM – odpalovací zařízení 5P85SU Sledovací a naváděcí radiolokátor 30N6E 

KrAZ 260                36D6/6UF6
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ruský 85V6 Orion, ukrajinská Kolčuga a samozřejmě 
i české prostředky Ramona, Tamara a Věra.

Budoucnost: S-400M
Vývoj kompletů série S-300 však pokraču-

je. Následným krokem by měl být systém S-400M 
Samoděržec, který se nyní nejspíš nalézá v závěrečné 
fázi vývoje. S-400M je zajímavý tím, že v podstatě 
nepřináší žádné naprosto nové prvky, ale integru-
je do kompletů větve S-300P střely z větve S-300V. 
Systém S-300V vyvinutý pro obranu pozemních voj-
sk na bojišti je i na pohled dost odlišný, neboť má 
terénní pásové podvozky a dvoustupňové rakety 
9M82 a 9M83 s typickým kuželovým tvarem. S-300V 
byl zkonstruován pro ochranu proti širokému spektru 
aerodynamických i balistických zbraní včetně raket 
středního doletu Pershing a řízených střel SRAM. 
Podrobný popis systému byl otištěn v Armádním 
technickém magazínu č. 6, 7 a 8/2005.

S-400M je označován jako spojení technologií 
S-400 s raketami systému S-300VM, což je moderni-
zovaná verze S-300V. S-400M má vypouštět rakety 

9M82M převzaté z typu S-
300VM a „malé“ rakety série 
9M96. Jedna baterie systému 
S-400M by tak měla obsa-
hovat naváděcí radiolokátor 
92N6, jedno odpalovací zaří-

zení 5P85T se 16 střelami 9M96 a dvě až tři zařízení 
5P85T s dvojicemi raket 9M82M. Stojí také za zmín-
ku, že je vyvíjen i autonomní komplet protivzdušné 
obrany vojsk Viťjaz, který by měl odpalovat pouze 
„malé“ rakety série 9M96. Na S-400 by pak měl 
kolem roku 2020 navázat další komplet s provizor-
ním označením S-500 Vlastělin. Se schopností ničit 
i cíle mimo atmosféru se má stát základem strate-
gické protiraketové obrany Ruska.

Systémy řady S-300P se rozsáhle exportovaly. 
Používá je mnoho zemí bývalého SSSR a Varšavské 
smlouvy a vedle nich také např. Čína, Írán, Vietnam 
a Kypr (jako kuriozitu lze také dodat, že nejméně 
dva komplety S-300P a jeden S-300V koupili Ame-
ričané). Moskva kdysi zamýšlela vytvořit pomocí 
S-300 síť protivzdušné obrany, jež by pokryla celý 

východní blok. A dnes by se takový scénář mohl 
realizovat v Šanghajské organizaci spolupráce, jež 
se stala hlavním ekonomickým a bezpečnostním 
hráčem ve střední a východní Asii. Komplety rodiny 
S-300P by tak pro Rusko mohly být i významnými 
geopolitickými nástroji.

Lukáš VISINGR n
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Současnost: S-400

Dnes nejmodernějším členem rodiny S-300 je 
S-400 Triumf, který byl formálně zařazen do služby 
v srpnu 2007. Přímo navazuje na S-300PM-2 a původ-
ně měl nést jméno S-300PM-3. Přináší několik nových 
prvků. Jedná se hlavně o dva nové radary, a sice radar 

pro navádění střelby 92N6 (kód NATO Grave Stone) 
a přehledový radar 91N6; ten spolu s novým řídicím 
střediskem 55K6 vytváří velitelský prostředek 30K6. 
Součástí kompletu je i přehledový radar 96L6, známý 

již z typu S-300PM-2. Rakety se odpalují ze zdokona-
leného taženého zařízení 5P85T-2, avšak v budoucnu 
budou použita i zařízení samohybná. Speciálně pro 
S-400 byla připravena střela 48N6DM, což je moder-
nizovaná úprava typu 48N6M s dosahem zhruba 
250 km. S-400 pochopitelně může vypouštět všechny 

rakety řad 48N6 a 9M96, ovšem největší nadě-
je jsou vkládány do nové střely 40N6, která 
nyní prochází testy a o které je dosud známo 
jen málo. Jde o vysoce výkonnou dvoustupňo-
vou zbraň s aktivním radarovým naváděním 

a dostřelem okolo 400 km. Bude schopna ničit takřka 
všechny aerodynamické i balistické cíle kromě mezi-
kontinentálních raket. Odpalovací zařízení pojme dvě 
střely 40N6. Popis současné (tj. počáteční) podoby 
S-400 najdete v ATM 10/2007.

Ještě lze dodat, že ke všem systémům S-300P/

S-400 patří rovněž vozidla pro dopravu raket 5T58, 
jeřábová nabíjecí vozidla 22T6 a průzkumná vozidla 
1T12-2M. Na vyšších úrovních jsou komplety řady 
S-300P/S-400 napojeny na další systémy pro velení, 
řízení a přenos dat, např. 5S99 Seněž, 5S99M Seněž, 
5S99M-1 Seněž-1M, 73N6 Bajkal-1, 9S52 Poljana-D4, 
Universal-1 či Osnova-1. Data mohou dodávat také 
radiolokační letouny A-50 a pasivní systémy jako 
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Vhodnost střel pro různé verze S300/S-400

S-300V pro pozemní síly S-300P pro protivzdušnou obranu  S-300F pro námořnictvo

S-300V-1 
SA-12 Gladiator / Giant

S-300 PS 
SA-10B Grumble

S-300P/PT 
SA-10A Grumble A

S-300F Fort 
SA-N-6 Grumble

S-300F Rif 
SA-N-6 Grumble

9M83, 9M82 5V55R,  5V55V, 5V55K 5V55K 5V55RM 3M41

S-300V 
SA-12 Gladiator / Giant

S-300VE 
SA-12 Gladiator / Giant

S-300PM 
SA-10C Grumble

S-300PMU 
SA-10C Grumble C

S-300PT-1 
SA-10A Grumble A

S-300FM Fort-M 
SA-N-20A Gargoyle

S-300FM Rif-M 
SA-N-20A Gargoyle

9M83, 9M82 9M83, 9M82 5V55RUD,  5V55V,  5V55R 5V55R,  5V55K 5V55K, 5V55KD 48N6F 48N6F

S-300VM 
SA-X-23

Antěj 2500 
SA-X-23 

S-300PM-1 
SA-20A Gargoyle

S-300PMU-1 
SA-20A  Gargoyle A

S-300PT-1A 
SA-10A Grumble

S-300FM2 Fort-M2 
SA-N-20B Gargoyle

S-300FM2 Rif-M2 
SA-N-20B Gargoyle

9M83M, 9M82M 9M83M, 9M82M 48N6,5V55RUD 48N6E, 5V55U 5V55KD, 5V55V 48N6M 48N6E2

S-300PM-2 Favorit  
SA-20B Gargoyle

S-300PMU-1A 
SA-20B  Gargoyle B

48N6, 48N6M, 9M96, 9M96M 48N6E,  5V55U, 5V55R, 5V55K

S-400M Samoděržec
SA-21B Growler

S-400 Triumf 
SA-21A Growler

S-300PMU-2  
Favorit-S 

SA-20B  Gargoyle B

9M82M, 9M96, 9M96M 40N6, 48N6DM, 9M96, 9M96M 48N6E, 48N6E2, 9M96E, 9M96E2

modrá pro export
červená pro vlastní použití

zdroj: Defense Threat Information Group 12.2006

Pohled na severozápadní roh vnitrozemského opevnění Famagusty se dvěma rondely a bastionem Martinengo v pozadí

Jedna z mohutných válcových dělostřeleckých 
bašt chránících Famagustu na straně přivrácené 
do vnitrozemí

Dobová rytina znázorňující obléhání Famagusty 
v roce 1571.

Komplet GRANIT PU 5P85  
na šasi MAZ-543M

S-300PS/PM – odpalovací zařízení 5P85DU 

Základní TTD řízených raket rodiny S-300/S-400

5V55K 5V55R 
5V55RM

5V55RUD 48N6 48N6F 48N6M 9M96 
9M96E1

9M96M 
9M96E2

40N6 9M82 9M83 9M82M 9M83M

Délka těla m 7,11 7,11 7,25 7,5 7,5 4,75 5,65 ? 8,5 7 8,5 7

Průměr těla m 0,448 0,448 0,448 0,515 0,519 0,24 0,24 ? 0,9 0,72 0,9 0,72

Hmotnost kg 1452 1590 1625 1900 1800 333 420 ? 4600 2500 ? ?

Max. rychlost m/s 1336 1336 2000 2000 2100 900 1000 4000 2400 1700 2675 1800

Dálkový dostřel km 7-47 5-75 5-92 5-150 3-200 1-40 1-120 ?-400 13-100 8-75 6-200 6-110

Min. výškový dosah m 25 25 10 10 10 5 5 ? 1000 250 25 25

Max. výškový dosah m 20 000 25 000 27 000 27 000 25 000 20 000 30 000 65 000 30 000 25 000 30 000 25 000

at
m

 1
0/

20
07
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uhle, čo zabezpečí dostatočne rýchlu obnovu 
informácie o rýchlych a ťažko sledovateľných 
cieľoch. Kabína bojového riadenia 55K6 je 
umiestnená na automobilovom podvozku 
Ural-532361 s konfi guráciou 8x8. Kabína 
bojového riadenia 55K6 môže pracovať aj 
samostatne s príjmom rádiolokačnej infor-
mácie z iných zdrojov. Jeden komplet pro-
striedkov velenia 30K6 alebo jedna kabína 
bojového riadenia 55K6 v zostave systému 

S-400 môžu riadiť do 8 protilietadlových 
raketových komplexov 98Ž6. Armáda proti-
vzdušnej obrany špeciálneho určenia bránia-
ca nedotknuteľnosť vzdušného priestoru nad 
Moskvou a Moskovskou oblasťou je rozde-
lená na štyri sektory. Dá sa predpokladať, že 
v rámci prvej akvizičnej etapy nákupu sys-
tému S-400 velenie Ozbrojených síl Ruskej 
federácie nakontrahovalo celkove štyri kusy 
prostriedkov velenia 30K6 (alebo kabín bojo-
vého riadenia 55K6).

Raketový komplex 98Ž6 tvorí viacúčelo-
vý rádiolokátor ožiarenia a navedenia 92N6, 
trojdimenzionálny prehľadový rádioloká-
tor 96L6 (VVO) sledujúci ciele vo všetkých 
letových hladinách a až 12 odpaľovacích za-
riadení 5P85T-2 (návesového typu so sedlo-
vým automobilovým ťahačom). Na každom 
odpaľovacom zariadení sú uchytené štyri 
prepravno-štartovacie kontajnery s proti-
lietadlovými raketovými riadenými strelami. 
V systéme S-400 prvej výrobnej a akvizičnej 
etapy sú použité dva druhy protilietadlo-
vých raketových riadených striel s moder-
nizovanými typmi bojových častí označené 

48N6-2 a 48N6-3. Protilietadlové raketové 
riadené strely sú prepravované vo zväzkoch 
po dve riadené strely, ktoré sú označe-
né 5P32-2. Vždy dva zväzky, to znamená 
štyri riadené strely vo svojich prepravno-
štartovacích kontajneroch, sú umiestnené na 
prepravníkoch 5T58-2 tvorených návesom 
a sedlovým ťahačom. Z tohto prepravníka 
sú kontajnery vo zväzkoch prebíjané na 
odpaľovacie zariadenia.

Odpaľovacie zariadenie návesového 
typu 5P85T-2 a náves prepravníka 5T58-2 
sú ťahané novým typom sedlového ťahača 
BAZ-6402 z produkcie Brjanského automo-
bilového závodu.

Na nabíjanie a vybíjanie zväzku 5P32-2
s dvojicou protilietadlových raketových 
riadených striel 48N6-2 alebo 48N6-3, ale 
aj na ich prepravu slúži nabíjacie vozidlo 
22T6-2, ktoré obsluhuje odpaľovacie zaria-
denia typu 5P85S-2 alebo 5P85T-2. Štvorná-
pravový automobilový podvozok je nového 
typu Ural-532361 vo verzii 1012 (čiže plné 
označenie tejto podvozkovej skupiny je 
Ural-532361-1012).

Viacúčelový rádiolokátor ožiarenia 
a navedenia 92N6 je dizajnom svojich kabín
 a anténovej jednotky prakticky identický 
s pôvodným radarom tohto určenia 30N6 
a jeho verzií zo zostavy protilietadlových 
raketových systémov konštrukčného radu 
S-300P. To výrazne sťažuje prácu prieskum-
ných prostriedkov potenciálneho protivníka. 
Základnou vizuálnou odlišnosťou je umiest-
nenie kabín s aparatúrou, pracoviskami 

a anténovou jednotkou na ťažkom automo-
bilovom podvozku zvýšenej priechodnos-
ti MZKT-7930. Zaujímavým faktom je, že 
rádiolokátor 92N6 môže súčasne ostreľo-
vať v svojom sektore zodpovednosti až 10 
vzdušných cieľov (na rozdiel od 6 cieľov 
v predošlých rádiolokátoroch konštrukčného 
radu 30N6) a navádzať na ne do 20 proti-
lietadlových raketových riadených striel. Iný 
zdroj uvádza schopnosť súčasného ostreľo-

vania 12 vzdušných cieľov pri navedení na 
každý z nich 2 protilietadlových raketových 
riadených striel. Rozsah pracovného sektora 
rádiolokátora 92N6 nebol zverejnený. Maxi-
málna rýchlosť ničených vzdušných cieľov 
môže byť až 4800 m/s. Minimálny dosah 
proti aerodynamickým cieľom sú 2 kilomet-
re, maximálny dosah proti aerodynamickým 
cieľom je viac ako 200 km. Výška ničenia 
cieľov je od 10 m do 30 km. Diaľkový dosah 
ničenia taktických balistických cieľov je od 
7 km do 60 km. Rozvinutie prostriedkov sys-
tému z pochodovej do bojovej polohy trvá 
5–10 minút. Na uvedenie prostriedkov sys-
tému z bojovej polohy do stavu plnej bojo-
vej pohotovosti sú potrebné 3 minúty.

Vláda Ruskej federácie vydala výnos 
o prijatí protilietadlového raketového systé-
mu S-400 do výzbroje ruských ozbrojených 
síl dňa 28. apríla 2007. Medzitým sa obslu-
hy prvého protilietadlového raketového sys-
tému S-400 školili a realizovali intenzívny 
výcvik, ktorý vyvrcholil 12. – 13. júla 2007 
úspešnými zasadzovacími ostrými bojový-
mi streľbami na polygóne v Astrachánskej 

oblasti. Do ostrej bojovej služ-
by slávnostne zaradili prvé 
komponenty systému S-400 
na palebnej pozícii neďaleko 
mesta Elektrostaľ (východný 
sektor obrany Moskvy a Mos-
kovskej oblasti) v pondelok 
6. augusta 2007. Do ostrej 
bojovej služby Ruská federácia 
zaradila jednu kabínu bojové-
ho riadenia 55K6 a jeden pro-
tilietadlový raketový komplex 
98Ž6 v zostave nedefi nova-
ného počtu odpaľovacích 
zariadení 5P85T-2, jedného 
viacúčelového rádiolokátora 
92N6, jedného trojdimenzio-
nálneho prehľadového rádio-
lokátora 96L6 a prostriedkov 
technického a prevádzkového 
zabezpečenia. S najväčšou 
pravdepodobnosťou sú anté-
nové súpravy rádiolokátorov 
92N6 a 96L6 umiestnené na 
prepraviteľných vežových 
konštrukciách radu 40V6M, ktoré umož-
ňujú v maximálnej možne miere eliminovať 
všetky nerovnosti terénu a využiť tak mož-
nosti rádiolokátorov aj pri sledovaní nízko-
letiacich cieľov.

Práve na už spomínanej letecko-kozmic-
kej výstave MAKS 2007 začal Koncern pre 
protivzdušnú obranu Almaz-Antej ofi ciálne 
ponúkať systém protilietadlovej a protirake-
tovej obrany Triumf na predaj potenciálnym 
zákazníkom v zahraničí. Exportný systém 
Triumf charakterizujú pri porovnaní so 
základným systémom S-400 pre Ruskú fede-
ráciu malé odlišnosti v architektúre a celko-
vých možnostiach. Ďalšou, na pohľad azda 

malou odlišnosťou, je sufi x „E“ v každom 
označení všetkých komponentov systému 
Triumf. Toto je ale všeobecný parameter. 
Príponu „E“ za označovacím indexom 
výrobku obranného priemyslu v Ruskej 

federácii, ktorý je ponúkaný na export, 
vyžadujú ruské zákony. Bez tejto prípony nie 
je možné získať vývozné povolenie, v rámci 
existujúceho režimu ochrany utajovaných 
skutočností nie je možné získať ani súhlas 
na vytlačenie reklamného letáku. Základnú 
zostavu systému Triumf tvoria prostriedky 
riadenia 30K6E a do 6 protilietadlových 
raketových komplexov 98Ž6E. Prostriedky 
riadenia 30K6E zahŕňajú kabínu bojového 

riadenia 55K6E a trojdimen-
zionálnu prehľadovú rádiolo-
kačnú stanicu 91N6E. Jeden 
protilietadlový raketový kom-
plex 98Ž6E zahŕňa jeden via-
cúčelový rádiolokátor ožiare-
nia a navedenia 92N6E a do 
12 odpaľovacích zariadení 
5P85TE2 a/alebo samohyb-
ných odpaľovacích zariadení 
5P85SE2. Samohybné odpaľo-
vacie zariadenie 5P85SE2 je 
umiestnené na ťažkom auto-
mobilovom podvozku zvýše-
nej priechodnosti MZKT-7930 
vyrábanom Minským závodom 
kolesových ťahačov v Bielo-
rusku. Ako opcia je pre poten-
ciálnych klientov ponúkaný 
trojdimenzionálny prehľadový 
rádiolokátor 96L6E na sle-
dovanie vzdušných cieľov vo 
všetkých výškových hladinách 
a prenosná vežová konštruk-
cia 40V6ME pre anténovú 

jednotku zo zostavy viacúčelového rádiolo-
kátora ožiarenia a navedenia 92N6E. Diaľ-
kový dosah a zóny prehľadu sú rovnaké ako 
v prípade systému S-400. Zaujímavosťou je, 
že v systéme Triumf zostal vo viacúčelovom 
rádiolokátore navedenia 92N6E, pri porov-
naní so systémami konštrukčného radu 
S-300PMU (PMU-1, PMU-2), zachovaný 
počet 6 cieľových kanálov. Počet kanálov 
navedenia protilietadlovej raketovej riade-
nej strely zostal zachovaný - po 2 riadené 
strely na každý ostreľovaný cieľ. Pre sys-
tém Triumf je deklarovaný diaľkový dosah 
proti aerodynamickým cieľom v rozsa-
hu 3 - 240 km a proti balistickým cieľom 
5 - 60 km. Letová hladina ničeného vzduš-
ného cieľa je v rozsahu 10 m až 27 km. 
Maximálna rýchlosť ničeného vzdušného 
cieľa je do 4800 m/s. Pri plnej zostave sys-
tému Triumf, to znamená 6 protilietadlových 
raketových komplexov 98Ž6E, tento dokáže 
súčasne ostreľovať 36 vzdušných cieľov so 
súčasným navedením 72 protilietadlových 
raketových riadených striel.

Za súčasnej geopolitickej situácie sa dá 
predpokladať záujem o zakúpenie systé-
mov protivzdušnej a protiraketovej obrany 
Triumf vo viacerých krajinách. V prípade 
takéhoto obranného systému nebudú pri 
jeho možnom predaji do zahraničia najväč-
šou prekážkou ani tak obmedzenia na šírenie 
vyspelých raketových technológií ako skôr 
reálna kúpna sila potenciálnych zákazníkov.

Miroslav GYŰRÖSI �

Foto: autor, NPP Start, 
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Detailný pohľad na búdku automobilového ťahača BAZ-6402 zhora

Kabína bojového riadenia 55K6 je umiestnená 
na automobilovom podvozku Ural-532361.

Nabíjacie vozidlo 22T6-2 slúži na nabíjanie a vybíjanie zväzku 5P32-2 s dvojicou protiletadlových raketových riadených striel 48N6-2 alebo 48N6-3

Aktuální téma

10|2007 17

Meno Triumf je označením export-ného variantu systému protivzdušnej obrany novej generácie S-400. Súčasťou tejto prezentácie, ktorá sa konala v deň otvorenia výstavy, bolo predvedenie troch komponentov systému S-400 prezidento-vi Ruskej federácie Vladimírovi Putinovi, iným politickým činiteľom a generalite na špeciálnej výstavnej ploche, ktorá bola uzavretá pre ostatných návštevníkov podu-jatia. Prvým a zatiaľ jediným zákazníkom 

systému S-400 je Ministerstvo obrany Ruskej federácie, ktoré objednalo v prvej etape akvizičného programu 23 palebných komplexov. Dodávky systémov S-400 pre Ruskú federáciu, objednaných v rámci tejto prvej akvizičnej etapy, zrealizuje Koncern pre protivzdušnú obranu Almaz-Antej do roku 2015 s tým, že podľa zatiaľ dostup-ných údajov budú systémy S-400 zaradené do výzbroje Armády protivzdušnej obrany špeciálneho určenia, ktorej jednotlivé útva-

ry sú rozmiestnené okolo Moskvy. V prvej etape nákupu systémy S-400 nahradia v rámci zverených úloh protilietadlový sys-tém S-50 brániaci Moskvu a Moskovskú oblasť, s rozšírením možnosti ostreľovania nielen aerodynamických, ale aj balistických cieľov (protiraketová obrana nestrategickej úrovne). Súčasný systém S-50 je vyzbrojený protilietadlovými raketovými komplexmi S-300PM. V histórii samostatnej Ruskej federácie je to významný počin, keďže ide 

po 15 rokoch o zavedenie prvého nového systému protivzdušnej obrany.
Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin podpísal vo februári tohto roku dekrét umožňujúci predaj a vývoz exportného vari-antu systému za hranice krajiny.

Koncepcia protilietadlového raketového systému S-400 vychádza zo systémov kon-štrukčného radu S-300P. Medzi základné zmeny oproti tým predošlým patrí nové elektronické, počítačové a programo-vé vybavenie, vybavenie systému novou kabínou bojového riadenia a najviditeľnej-ším rozdielom je nainštalovanie všetkých komponentov systému na nové podvozky výlučne ruskej a bieloruskej proveniencie – v pôvodných systémoch konštrukčného radu S-300P boli pre mnohé zariadenia použité podvozky fi rmy KRAZ z Ukrajiny. Výrazným parametrom, ktorý vizuálne nie je postrehnuteľný, je skutočnosť, že najnovší systém S-400 má na rozdiel od pôvodné-

ho konštrukčného radu systémov S-300P úplne otvorenú konštrukčnú architektúru, čo umožní v blízkej budúcnosti pomer-ne jednoduchým spôsobom stály nárast jeho možností. Určením protilietadlového raketového systému S-400 je efektívna obrana najdôležitejších politicko-admi-nistratívnych, ekonomických a vojenských objektov cestou ničenia lietadiel – elektro-nických rušičov, lietadiel rádiolokačného dozoru a velenia, prieskumných platforiem, lietadiel – nosičov strategického a taktic-kého letectva, taktických, takticko-ope-račných balistických raketových riadených striel, balistických raketových riadených striel stredného dosahu, hyperzvukových 

cieľov a iných súčasných i perspektívnych prostriedkov vzdušného napadnutia.
Systém protivzdušnej obrany S-400 cha-rakterizuje schopnosť ničiť vzdušné ciele do vzdialenosti až 240 km, ničiť nestra-tegické balistické raketové riadené stre-ly na vzdialenostiach do 60 km, zvýšenie efektívnosti ničenia všetkých typov cieľov zásluhou použitia najmodernejších kompo-nentov vo všetkých prostriedkoch systému, nových algoritmov navedenia a použitia nových typov a variantov protilietadlových raketových riadených striel s novými typmi bojových častí. Pri konštruovaní systému sa kládol zvýšený dôraz na odolnosť voči rádio-elektronickému rušeniu, na schopnosť riešiť bojové úlohy a možnosti integrovania do zostáv zoskupení protivzdušnej obrany.

Ešte treba rozlíšiť v ruskej vojenskej terminológii, čo je to systém protivzdušnej obrany a čo komplex protivzdušnej obrany. V tomto prípade je komplex vlastne paleb-

nou skupinou (palebný oddiel) disponujú-cou vlastným viacúčelovým rádiolokátorom ožiarenia a navedenia, v prípade Ruskej federácie s vlastným trojdimenzionálnym prehľadovým rádiolokátorom, odpaľova-cími zariadeniami v celkovom počte do 12 kusov, z ktorých na každom sú umiestnené 4 prepravno-štartovacie kontajnery s proti-lietadlovými raketovými riadenými strelami a prostriedky prevádzkového a technického zabezpečenia činnosti komplexu. Systém je organizačný útvar tvorený určitým počtom protilietadlových raketových komplexov, čiže palebných oddielov, ktoré riadi nadriadené (čiže systémové) veliteľské stanovište vyba-vené vlastným trojdimenzionálnym prehľa-

dovým rádiolokátorom ďalekého dosahu. Vo vybavení komplexov a v organizačnom členení a početnosti systému vyhotovenom pre Ruskú federáciu a v jeho exportnom vyhotovení sú určité rozdiely vyplývajúce zo špecifík plánovaného nasadenia a použitia takýchto zbraňových prostriedkov u jednot-livých zákazníkov. Rozdiel bude s vysokou pravdepodobnosťou aj vo výkone počíta-čových a programových vybavení systému v maximálnom variante a v exportnom variante, ktorého zloženie bude defi nované nepochybne viacerými parametrami, akými sú napríklad exportné povolenia, požiadav-ky zákazníckej krajiny a v neposlednom rade aj jej fi nančné možnosti. Pri ponuke systému na predaj do zahraničia sú napríklad niek-toré prostriedky predstavujúce pre Ruskú federáciu štandard ponúkané iným zákaz-níckym krajinám len ako opcia.
Protilietadlový raketový systém S-400 tvoria prostriedky velenia a raketové kom-

plexy (palebné skupiny). Prostriedky velenia 30K6 tvorí kabína bojového riadenia 55K6 a trojdimenzionálny rádiolokátor ďalekého dosahu 91N6. Vzhľad nového rádiolokátora ďalekého dosahu 91N6 zatiaľ nepoznáme, vieme len, že jeho diaľkový dosah je 600 km a jeho kapacita mu dovoľuje súčasne sle-dovať do 300 vzdušných cieľov. Zverejnený bol aj údaj o zóne prehľadu, ktorý je pri sledovaní aerodynamických cieľov v azimu-te celokruhový (čiže anténová jednotka sa otáča) a v polohovom uhle má rozsah 14°. Pri sledovaní balistických cieľov sa anténo-vá jednotka nasmeruje do nebezpečného náletového smeru, ktorý dokáže sledovať v rozsahu 60° v azimute a 75° v polohovom 
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Ruské vedecko-výrobné združenie NPO „Almaz“ pomenované po akademikovi A. A. Raspletinovi, ktoré je súčasťou Koncernu pre protivzdušnú obranu Almaz-Antej, počas konania letecko-kozmickej výstavy MAKS 2007 po prvý raz ofi ciálne prezentovalo systém protivzdušnej obrany novej generácie Triumf.

Protilietadlový raketový systém

Celkový pohľad na odpaľovacie zariadenie 5P85T-2 zo zostavy prvého operačného protilietadlového systému S-400 dislokovaného pri meste Elektrostaľ v Moskovskej oblasti

S-400


