Raketa Agni-V:
Indická demonstrace síly

Mezikontinentální balistické rakety již nejsou jen výsadou pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Zbraněmi této kategorie už disponuje také Indie, jež to v loňském roce prokázala dalším úspěšným testem své třístupňové střely Agni-V.

Balistické rakety řad Prithvi („Země“) a Agni („Oheň“) jsou asi nejznámějšími střelami, které Indie vyvinula a vyrobila. Jestliže zbraně série Prithvi nabízejí dosah max. 350 km, pak rakety řady Agni představují strategické prostředky pro údery na dlouhé vzdálenosti. Typy Agni-I, II a III se řadí mezi rakety středního doletu, nejnovější Agni-V však již náleží do kategorie raket mezikontinentálních, protože disponuje dosahem přes 5000 km a její konstrukční potenciál by zřejmě mohl umožnit prakticky globální možnost působení.

Od dvou ke třem stupňům
V roce 2006 provedla Indie první test dvoustupňové střely Agni-III, jenž ale přinesl neúspěch. Podařil se až druhý text, uskutečněný v roce následujícím. Následovalo ještě několik zkoušek, po kterých v září 2012 přišlo oznámení, že první jednotka vybavená střelami Agni-III dosáhla bojeschopnosti. Zbraň Agni-III reprezentuje zásadní posun oproti předchozím typům Agni-I a II, protože má tělo o dvojnásobném průměru (2 m), což samozřejmě přináší i použití mnohem výkonnějšího motoru. K dispozici je řada konvenčních i nukleárních hlavic s tím, že raketa by měla unést zátěž až 2500 kg. V závislosti na hmotnosti hlavice se dolet pohybuje mezi 3500 a 5000 km, takže se Agni-III nachází na horní hranici skupiny zbraní středního dosahu a blíží se střelám mezikontinentálním. Potvrzuje to také skutečnost, že se právě Agni-III stala základem pro projekt již nesporně mezikontinentální zbraně, o které se začalo hovořit již krátce po první sérii zkoušek typu Agni-III. Tehdy se užívala označení Agni-III* či Agni-IV, nakonec se však nová mezikontinentální raketa představila pod jménem Agni-V. (Označení Agni-IV nese nová dvoustupňová zbraň s průměrem těla 1 m, tj. představující další evoluci konstrukce Agni-I/II a nabízející dolet 4000 km.) Zjednodušeně lze říci, že Agni-V je v podstatě Agni-III s přidaným třetím stupněm. Všechny tři stupně mají motory na vícesložková tuhá paliva a první stupeň při zážehu generuje tah mezi 3000 a 4000 kN. Pokud jde o náplň návratového tělesa, je známo, že Indie vyrobila několik typů atomových hlavic (včetně termonukleárních), a uvádí se, že raketa Agni-V může unést až dvanáct hlavic (a)nebo klamných cílů. Výhledově se počítá s tím, že by návratový stupeň dostal pomocné manévrovací motory.

Přesně naváděné odstrašení
První zkouška zbraně Agni-V proběhla ráno 12. dubna 2012. Raketa startovala z platformy na železničním podvozku na ostrově Wheeler Island a po asi dvaceti minutách letu dopadla na cíl v Indickém oceánu. Střela dosáhla maximální výšky letu asi 100 km. Za zmínku stojí přesnost dopadu, která podle oficiálních indických údajů činila několik metrů. Tím se potvrzují dřívější informace o použití špičkových naváděcích systémů, jež zahrnují mj. inerciální soustavu nové generace s laserovými gyroskopy a pochopitelně i satelitní navádění. (Indie však perspektivně nechce spoléhat jen na GPS/NAVSTAR nebo jiné „cizí“ sítě a chce vytvořit i vlastní soustavu družicové navigace přinejmenším s regionálním rozsahem.) Navíc se mluví o tom, že by střela mohla disponovat i koncovým radarovým naváděním. Druhý test zbraně Agni-V byl proveden 15. září 2013 s podobným průběhem jako první. V tomto roce by se první rakety mohly dostat do zkušební služby. Na přehlídkách se raketa Agni-V objevuje na přívěsu či návěsu s tahačem od firmy Volvo, ale pro „ostré“ vzlety má sloužit kontejnerové zařízení, které táhne automobil Tatra. Indie se nejprve trochu zdráhala přesně sdělit, jaké jsou výkony její nové zbraně, ovšem později oznámila, že střela má maximální dolet mezi 5500 a 5800 km. Podle názoru některých expertů však potenciál střely umožňuje dosažení ještě většího doletu, snad 8000 nebo i 12 000 km. Faktem je, že se již několik let objevují zprávy, že Indie pracuje na dalších raketách, které se označují jako Agni-VI a Surya a jejichž dosahy mohou odpovídat zmíněnému teoretickému potenciálu Agni-V. Ostatně Indie od počátku chápala tuto konstrukci jako modulární, takže by nyní mohla následovat další raketa s většími zásobami paliva, popř. čtvrtým stupněm. Jisté ale je, že díky svým raketám řady Agni dnes Indie disponuje odstrašující silou, která již přesahuje regionální rozměr a kterou je třeba brát opravdu vážně.
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TTD balistické rakety Agni-V
Počet stupňů
3
Celková délka
17,5 m
Průměr trupu
2 m
Startovní hmotnost
50 000 kg
Užitečná nosnost
1500 kg
Max. dostřel
přes 5000 km
Kruhová odchylka
do 10 m
Max. rychlost
Mach 24
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