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Začátkem roku 2003 byl uveřejněn v časopise OGOŇOK článek, který vyvolal v Rusku 

velký rozruch. Byl podepsán jinak neznámým V. Krasilnikovem a nadepsán titulkem: USA určitě 

zaútočí na Rusko v roce 2010. Dalo by se předpokládat, že je to bláznivý výplod nějakého 

člověka, který chce strašit obyvatelstvo Ruské federace (RF) - kdyby... se nejednalo o takové 

údaje vojenského charakteru, které, jak z dalšího šetření a i časopisu Ogoňok, mohou znát jen 

vysoce postavené osoby vojenského charakteru a politiků. Jakmile začala redakce zjišťovat 

autorovo postavení a zdroje informací, tak se "Krasilnikov" natrvalo odmlčel. 

Čeho se článek týká? Jedná se o úvahy o politicko-vojenských aspektech vztahů mezi 

Ruskem a USA. Zdrojem údajů o obou stranách je právě Ogoňok. 

Po přepadení Iráku byla v ruských sdělovacích prostředcích provedena opatření 

ukončit diskusi na téma "Krasilnikov". Přesto, jak se dále ukazuje, jeho předpovědi se den za 

dnem splňovaly, což přiznávali i vojenští specialisté a oficiální experti Ministerstva obrany RF. 

Je známo, že USA vytvářejí nový strategický nejaderný systém (koncepce globálního působení) 

- vedení války bezkontaktním způsobem. Předpokladem vojenského velení USA je k roku 2010 

mít kosmické řízení na té úrovni, aby umožňovalo strategické aerokosmické uskupení. 

To se projevuje již několik let na zvýšené výstavbě ponorek (SEAWOLF), modernizaci 

raketových systémů a letadlových lodí. Současně probíhá výměna balistických raket za křídlaté 

s ohledem na maximální přesnost. Takzvané křídlaté rakety zahrnují již známé rakety s plochou 

dráhou letu, dále různé typy nových raketových systémů protivzdušné obrany a vyvíjené rakety 

středního doletu s možností korekce letu. Křídlaté se nazývají proto, že mají křidélka ovládaná 

moderním mikroprocesorovým vybavením a hydraulikou. V plánu je vybavit americké síly 

strategického určení 100 000 ks těchto raket pro námořnictvo, letectvo i pozemní síly. 

Tyto raketové systémy mají být vybaveny buď vysoce účinnými konvenčními 

hlavicemi, nebo jadernými hlavicemi malého výkonu s hlavním zaměřením na hloubkový průnik 

za účelem likvidace velitelských center, raketových šachet, event. mobilních raketových  

systémů. Současně probíhá vývoj a výroba nových zbraní včetně psychotronních, které 

nezabíjejí ihned, ale vyřazují protivníka i obyvatelstvo. Příkladem je využití nejaderných hlavic s 

ochuzeným uranem. Tyto zbraně však budou mít lokální dlouhodobý účinek (porodnost, 

zvýšený výskyt závažných onemocnění). Zvyšuje se výroba neviditelného bombardéru B-2. 

Proto se musela zastavit a likvidovat výroba radaru TAMARA v České republice. Proto je vždy 

velký křik kolem její zdokonalené verze, kterou vyrábí jak RF, tak i Ukrajina. Celý tento proces je 

nazýván kódem: Celková perspektiva 2010. 

Co proti tomu má nebo ještě nedávno měla RF jako odstrašující sílu: RS-20 (podle 

amerického označení SS-18 SATAN). Tento typ hlavice je schopen zničit s účinností 80 % 

raketové šachty raket Minuteman, tedy 10 hlavic je schopno zaručeně zničit 8 šachet. Velkou 

předností rakety SATAN je jednak to, že zatím jako jediné nesou vlastní prostředky pro 

překonání protiraketového štítu - tedy toho systému, který se snaží poslední američtí prezidenti 

tak prosadit, a dále, že má 3krát spolehlivější motory. 

RF měla ještě na začátku 90. let 308 jednotek typu SATAN. Současný stav raketové 

odstrašující síly RF po jednostranně nevýhodném snížení je však pro RF krajně nevýhodný, 

tvrdí sami ruští obranní odborníci. 

Jaký tedy může být předpoklad vývoje vzhledem k plánu výroby a vývoje USA, 

rozšiřování a obkličování RF základnami vojsk USA? Americká armáda bude schopna provést 

nečekaný úder z ponorek a neviditelných B-2 mimo dosah ruské protivzdušné obrany. Ostatně 

dálkové útoky si vyzkoušely USA již při agresivním útoku proti Jugoslávii. USA by dále mohly 

zasadit úder ze základen zemí nedávno vstoupivších do NATO, který by mohl vyřadit 

obranyschopnost RF. Navíc mají USA k dispozici křídlaté rakety s konvenčními náložemi, které 

mohou zničit celý systém protivzdušné obrany RF (podle "jugoslávského" scénáře). 

Místo toho, aby se zvyšovala výroba a modernizace nepřekonatelných raket 

protivzdušné obrany typu S-300, výroba stagnuje. Jak ukázaly zkoušky s nimi několik týdnů 

před americkým přepadem Jugoslávie, tyto systémy jsou schopny likvidace nepřátelských raket 

ještě několik km před cílem! Právě rakety tohoto typu budou postupně na základě dohody do 

roku 2010 rozřezány na šrot... 

Krasilnikov uvádí, že USA vedou stálou a intenzivní leteckou rozvědku podél hranic RF 

(jen v roce 2001 se uskutečnilo více než 800 letů, při kterých američtí piloti nejméně lOOkrát 

porušili do hloubky výsostné území RF). Protivzdušná obrana (PVO) potvrzuje vzrůstající počet 

těchto protimírových aktu, a to především ve spojení s oslabováním vojsk PVO a podlézavého 

přístupu některých mocenských sil ve vedení RF. Rozpad SSSR způsobil to, že nad Ruskem 

existují vzdušné zóny, které nejsou nyní kontrolovány PVO. Jejich celková plocha je větší než 

Francie! S tím je spojen známý fakt, že také 60 % rozpočtu rozvědky USA je určeno na Rusko. 

Na této situaci se podílely částečně i bývalé vlády SSSR svou megalomanskou 

představou, že co nejvíce jaderných hlavic bude jako odstrašující hrozba odvetného úderu 

stačit. Tato představa a výroba hlavic stála SSSR takové finanční náklady, které spolu s 

dlouhodobou zbytečnou válkou v Afghánistánu prakticky SSSR finančně vyčerpaly. 

Největší hrozbou pro Rusko je rozpad globálního systému jistoty a zadržování. 

Krasilnikov proto obrací pozornost na americké křídlaté rakety všech typu, ať již zařazených do 

výzbroje armády USA nebo v současné době vyvíjených: 

a) Nejadrné hlavice jsou schopny zničit systémy PVO a nejdůležitější strategické oběkty. 

b) Mají vysoký stupeň neviditelnosti díky svým malým rozměrům a tím mohou snadno pronikat 

radarovými ochranami. 

c) Při použití malých jaderných hlavic jsou vhodné pro přepad raketových šachet a velitelských 

center. Přesnost již na úrovni 50 m zajišťuje téměř plné zničení velitelského stanoviště i se 

šachtou. 

d) Tímto způsobem se mění americký systém jaderného zadržování na vysloveně útočný. Po 

takovémto útoku by odvetný úder Ruska byl prakticky nulový. 

K tomu mělo a má sloužit nevyvážené snížení počtu ruských hlavic a zlikvidováni 

raket malého a středního doletu. Na druhé straně USA horečně zbrojí: plánují 100 000 křídlatých 

raket a budují kosmické systémy pro úplnou rozvědku a řízení, které budou dokončeny podle 

plánu americké administrativy a strategických sil do roku 2010. 

A to je podle Krasilnikova pávě moment, kdy může dojít k nejaderné, pro Rusko 

zničující válce. Jaký může být předpokládaný scénář: k momentu okamžitého napadení 



dosáhnou aerokosmické a námořní síly USA stavu stálé mobilizace (třeba pod rouškou 

protiteroristické ochrany), budou připraveny k bojovým akcím bez nutné předchozí koncentrace 

sil. To by zaručovalo bezproblémový úder bez použití jiných vojsk. Tento plán již použil Hitler. 

K náhlému přepadu mají např. americké strategické ponorky dvě posádky - tzv. 

„zlatou" a „šedivou". K účinnosti přepadu bude stačit jen asi čtvrtina veškerých sil USA. Po roce 

2010 by mohlo k přepadení dojít bleskově. Mohlo by k němu dojít v létě, aby to dovolilo útoky 

atomových ponorek ze severních oblastí Atlantiku a Tichého oceánu a kvůli optickým systémům 

naváděcích družic nad Ruskem. Před přepadením budou probíhat zkoušky asi dva roky předem. 

Stejný scénář je již vyzkoušen: Jugoslávie, pak po dvou letech poté Afghánistán a nyní 

po 2 letech Irák. 

K tomu bude 3-4 roky před úderem vybrána k otestování třetí země s dostatečně silnou 

PVO, pokud možno mající systémy ruského původu. K okamžiku útoku budou dodány 

nejmodernější křídlaté rakety s doletem řádově 5000 km na základny do Pobaltí, Polska, Turecka, 

Gruzie aj. v celkovém počtu asi 20 000 kusů. Dalších 10 000 kusů bude naloženo na bojová 

plavidla a asi 3500 kusů na letadla. Úder bude proveden např. na základě vymyšleného, 

vykonstruovaného incidentu. Takovýto postup mají USA vyzkoušen v posledních 100 letech již 

několikrát (výbuch křižníku v Havaně, což vedlo k americko-španělské válce, atd.). 

Ještě předtím dojde k masové protiruské kampani, podle podobného scénáře jako 

proti Jugoslávii. Současně bude zajištěn odliv kapitálu z Ruska na Západ pomocí ruské vnitřní 

oligarchie a mafie. Předpokládá se následná hospodářská krize, která by Rusku znemožnila 

učinit jakákoliv hospodářská a vojenská opatření. 

Může k takovému vývoji Rusko mlčky přihlížet? Připomeňme: co má nebo ještě 

nedávno měla Ruská federace jako odstrašující sílu? Je to raketa RS-20 (podle amerického 

označení SS18-Satan). Tento typ rakety s vícenásobnou hlavicí je schopen zničit šachty raket 

Minuteman s účinností do 80 procent, tedy deset hlavic je schopno zaručeně zničit osm šachet. 

Současně s ní má RF jednohlavicové rakety Topol-M, což jsou nosiče s podstatně nižší 

přesností a mají motory s třikrát menším výkonem. Koeficient jejich účinnosti se pohybuje 

kolem 20 procent. Tedy ke stejnému výsledku jako u raket Satan by bylo potřeba asi 40 raket 

Topol. Další velkou předností raket Satan je, že nesou vlastní prostředky pro překonání 

protiraketového štítu - tedy toho systému, který se snaží prosadit oba poslední američtí 

prezidenti, dále Satan má třikrát spolehlivější motory. Při testech se ukázalo, že jedna raketa 

Satan je rovnocenná asi 100 až 120 raketám typu Topol. 

Současný stav raketové odstrašující síly RF po známém jednostranně nevýhodném 

snížení strategických raketových prostředků RF činí jen tři pluky raket Topol-M, tedy jen 30 

kusů. Jejich výroba ve Votkinské továrně je snížena jen na 4-6 kusů za rok (místo plánovaných 

60 kusů za rok). Tedy v letech 2010-2011 by měla RF jako odstrašující sílu jen asi 100 kusů raket 

TopoI-M. To by odpovídalo snížení obranného systému RF oproti roku 1991 asi 600krát. 

Krasilnikov uvádí, že obrana Ruska bude připravena na eventuální americký útok, 

pokud bude k dispozici alespoň 30 těžkých systémů RS, které musí být dostatečně chráněny 

systémy protivzdušné obrany (PVO), a to i při startu a letu. 

Co musí Rusko podle Krasilnikova udělat: 

1) Je nutné vybudovat úplně novou mobilizační ekonomiku. Bez ní nemají jakákoliv jiná opatření 

vůbec žádný smysl. 

2) Rusko musí být schopno čelit informační válce Západu, která již intenzivně probíhá přes 

dvacet let a - jak předpokládá Krasilnikov - po roce 2007 ještě zesílí. 

3) Musí být stanovena nová a jasná vojenská doktrína. Musí vycházet ze současného stavu: jíž 

není 25-30 minut času (což je doba letu raket přes oceán), ale na odvrácení takovéto hrozby 

zbývá podstatně méně minut. 

4) Jelikož podle Krasilnikova se předpokládá nečekaný a rychlý úder na ruské obranné systémy 

- měl by v takovémto případě odvetný úder silami PVO následovat již po prvých 3-5 zásazích ze 

strany útočníka. 

5) Musí být vytvořena několikavrstevná ochrana odvetných systémů. 

6) Musí být vytvořeny protidružicové systémy na likvidaci špionážních a naváděcích družic. 

7) Je nutný okamžitý vývoj a výroba nových neviditelných raket vícehlavých nebo malých 

jaderných jednohlavých, především mobilních a především s aktivní manévrovatelností. Je třeba 

mít minimálně 200 jednotek těchto systémů do roku 2010. 

Bohužel to všechno je velmi drahé, nejsou specialisté, většina ruských vědců a 

vývojových pracovníků buď již zestárla nebo odešla do zahraničí, jsou zlikvidovány celé 

vývojové, výrobní i průmyslové obory. Předpokládaná cena na výrobu 300 jednotek Topol-M je 

asi tři miliardy dolarů. 

Krasilnikov soudí, že v zájmu Ruska bude vytvoření geopolitického vojenského bloku 

Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Číny, Indie a dalších zemí, který by se mohl stát důležitou překážkou 

americkým útočným plánům. 

Nová studená válka je nevyhnutelná, míní Krasilnikov, ale není prý vzhledem k 

postupu USA jiné cesty. 

 

Zde Krasilnikov končí, a my si právem musíme položit otázku, nakolik je jeho 

představa reálná, nebo zda nejde o výmysl?  

Sledujeme-li vývoj USA od počátku, můžeme si udělat alespoň částečný obraz 

politicko-vojensko-hospodářském vývoji a cílech. Nebývalý rozmach expanze USA nastal po 

druhé světové válce. Jednak tím, že USA nebyly přímo ohroženy zeměmi tzv. Osy, dále na válce 

ohromně vydělávaly. Velice podstatným faktorem bylo také, že mnoho význačných vědců, 

zvláště z Německa a Itálie, odešlo před válkou i během ní do USA (vědci v oblasti jaderné fyziky 

především). To nebývale pomohlo USA k výrobě atomové bomby a vedlo v prvých letech po 

válce k jejich světové hegemonii. Přepad Perl Harboru a válka v Tichomoří vedla k výstavbě 

nejsilnějšího válečného loďstva. 

A právě tyto dva faktory vedly americké vlády k představě, že si mohou ve světě 

dovolit co chtějí. K tomu ještě přispívá skutečnost, že surovinové zdroje jsou vyčerpatelné a v 

USA to hrozí, vzhledem k obrovskému průmyslovému rozvoji ve 20. století nejvíce. Tomu mohou 

USA zabránit jen expanzí a obsazováním cizích území a jejich následným plným vykořistěním. 

Proti tomu stála po celou polovinu minulého století pro politiky USA jediná překážka - tehdejší 

SSSR. 

Dnes sice SSSR již neexistuje, ale i vláda USA a CIA dobře vědí, že právě Rusko 

disponuje obrovskými surovinovými zásobami. Je-li stav vojenských ochranných prostředků RF 

alespoň z poloviny takový, jaký udává Krasilnikov, jsou jeho předpovědi velmi vážné. A po 

Rusku nejspíš přijde na řadu další potenciální překážka světovlády, tedy Čína. 

Obě tyto země - Rusko a Čína - mají na výběr. Buď se smířit s takovouto budoucností, nebo 

vzájemně spolupracovat na plném odvrácení této hrozby. Odstrašující silou proti americkým 

plánům na světovládu budou jen silné země. 

A co je třeba vyvíjet nejvíce - jsou nejmodernější družicové a elektronické systémy. 

Jakákoliv vojenská činnost USA by neměla naději na úspěch bez sítě diverzních družicových 

systémů, nejnovějších poznatků vědy v raketové, letecké a ponorkové technice. 

Odzbrojování je oprávněné jen v případě, že žádná jiná země (na přibližně stejné úrovni) 

nezvyšuje a dále silně nemodernizuje svůj vojenský potenciál. Ale vláda USA se ani nijak netají 

tím, že vydává na zbrojení obrovské částky. To musí být pro svět přinejmenším varující. 

USA proklamují boj proti terorismu. Jde ovšem jen o zástěrku, neboť co je horšího než státní 

terorismus, tedy napadání jiných zemí všemi vojenskými prostředky. Chce-li lidstvo odstranit 

terorismus, musí začít odsouzením a likvidací státního terorismu. 

 

Vydal Slovanský výbor České republiky ve spolupráci s Křesťanskosociálním hnutím, Praha, 
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