Řízená střela Hermes

Ruské protitankové řízené střely vždy budily velký respekt. Na jejich úspěchy chce navázat raketa Hermes, která nabízí velice působivý dostřel i ničivé schopnosti.

Hermes je nejčastěji označován jako protitanková řízená střela dalekého dosahu. Její ničivé schopnosti však značně překračují běžný standard protitankových raket, takže Hermes může napadat i řadu dalších pozemních, námořních i vzdušných cílů.

Dostřel 15, 40 a 100 km
Výrobcem kompletu Hermes je podnik KBP (Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija) z ruského města Tula. Hlavním konstruktérem byl Arkadij Šipunov. Firma KBP je známa především jako výrobce leteckých kanonů řady GŠ, avšak kromě nich nabízí i další typy zbraní. V roce 1999 bylo oznámeno, že KBP vyvíjí protitankovou řízenou střelu dalekého dosahu, která podle posla starořeckých bohů dostala jméno Hermes. Komplet byl veřejně představen roku 2003 a od roku 2004 je nabízen pro export.
Základním požadavkem na střelu Hermes byla schopnost efektivně napadat tanky a další nevelké pozemní cíle mimo dosah systémů protivzdušné obrany vojsk. Firma KBP určila minimální dostřel pro leteckou verzi 15 km, ale pozemní a námořní verze nabízejí dosah okolo 100 km. Střela je dvoustupňová; první stupeň tvoří urychlovač, pomocí něhož startuje z válcového kontejneru a jež ji také pohání v první fázi letu. Se základním urychlovačem je dostřel 15 km, s výkonnějšími typy 40 a 100 km.
Letecká verze Hermes‑A s dostřelem 15 km je určena jako hlavní výzbroj bitevního vrtulníku Ka‑52. Pro pozemní variantu má být používán hlavně prostřední urychlovač; odpalovací zařízení pro 24 raket může být umístěno na statické platformě i na kolovém nebo pásovém podvozku. Námořní Hermes‑K s dostřelem 40 km mají používat hlídkové čluny a varianta s nejsilnějším urychlovačem je určena pro velká válečná plavidla.

Tři způsoby navádění
Druhý stupeň systému Hermes ovšem zůstává víceméně stejný pro všechny verze. Střela je značně nezvyklá svou bojovou hlavicí; protitankové střely mají většinou kumulativní hlavice, zatímco Hermes má trhavou hlavici o váze 28 kg, nejspíše s plastickou nebo kapalnou výbušninou. Podle údajů výrobce je tato hlavice schopna doslova roztrhnout pancíř o ekvivalentní síle 1000 mm. Hermes lze použít i proti dalším typům cílů včetně plavidel o výtlaku ve stovkách tun. Díky své vysoké rychlosti může ničit i pomalejší vzdušné cíle, zejména vrtulníky.
V první fázi letu je Hermes‑A řízen inerciálně, kdežto pozemní a námořní verze pomocí povelů přenášených rádiem. Pro koncové navedení jsou k dispozici tři systémy. V roce 2003 se zkoušelo poloaktivní laserové navádění, které navádělo střelu na odraz laserového paprsku na cíli. Pomocí dvou oddělených kanálů lze řídit dvě střely současně. Pro sériové střely Hermes‑A se ale počítá s řízením přes milimetrový radar Arbalet na vrtulnících Ka‑52. Pro pozemní a námořní střely připadá v úvahu terminální navádění laserové, radarové a pasivní infračervené.
Hermes představuje do značné míry unikátní zbraň, protože může ničit nejrůznější typy cílů, nabízí různé dostřely i naváděcí soustavy a lze jej umisťovat na různé prostředky. Zařazení do služby v ruských silách bude pravděpodobně spojeno s nástupem vrtulníku Ka‑52. Systém Hermes už vzbudil zájem i v zahraničí, ale žádná smlouva zatím nebyla podepsána.
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TTD řízené střely Hermes‑A
Rozpětí kormidel
240 mm
Průměr těla rakety
130 mm
Průměr urychlovače
170 mm
Délka kontejneru
3500 mm
Hmotnost hlavice
28 kg
Hmotnost střely
90 kg
Hmotnost kontejneru
17 kg
Max. dostřel
15 km
Nejvyšší rychlost
1300 m/s
Letová rychlost
500 m/s
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