IAI Sky Sniper:
Rychlý a přesný úder ze vzduchu

Zbrojní průmysl židovského státu se nikdy nebál nezvyklých či originálních řešení. Dokládá to i nový projekt společnosti IAI, který dostal název Sky Sniper. Jedná se v podstatě o balistickou raketu krátkého doletu odpalovanou z letounů.

Společnost IAI (Israel Aerospace Industries) publikovala v únoru 2016 informace o programu letecké zbraně kvalitativně nové kategorie. Zdá se však, že o úplnou novinku nejde, protože se nejspíše jedná o finální prezentaci projektu, o němž dorazily první zprávy již před čtyřmi roky a jehož podstatou je letecká úprava přesné dělostřelecké zbraně EXTRA. Definitivní verze má jméno Sky Sniper, a ačkoli to není přímo řečeno, technicky spadá do kategorie, jež pořád budí určité kontroverze, a sice mezi letecké balistické rakety.

Verze dělostřelecké rakety
Skutečností je, že zejména Američané v 50. letech velmi sázeli na to, že se jim podaří vytvořit ze vzduchu odpalované balistické rakety (ALBM, Air-Launched Ballistic Missile). Střela typu GAM-87 Skybolt se ale nikdy nedostala do řadové služby a vývoj této kategorie zbraní se pak stal předmětem jednání o americko-sovětských ozbrojovacích dohodách. Ačkoliv se poté ještě provedlo několik pokusů (např. s raketou Minuteman), nakonec tyto střely nikdy nepostoupily do výzbroje. V současnosti je známo, že se vývojem takových zbraní zabývá mj. Čína a Indie, u nichž má (stejně jako v případě dřívějších snah USA a SSSR) jít zejména o zbraně středního či dlouhého doletu. Naopak to, co prezentovala izraelská značka IAI, zjevně představuje střelu krátkého dosahu; o jeho přesné hodnotě lze nyní jen spekulovat, ačkoliv je pravděpodobné, že nebude činit víc než 300 km, aby nová střela Sky Sniper mohla zamířit na světový trh, aniž by porušovala Kontrolní režim raketových technologií (MTCR). Nejedná se o úplně nový design, nýbrž vlastně o derivát taktické střely EXTRA (Extended Range Artillery Rocket), jež vznikla ze spolupráce zbrojovek IAI a IMI. Raketa má přesnou ráži 306 mm (ačkoliv se někdy uvádí i 300 mm), na délku měří asi 4,3 m a celkově váží 500 kg, z čehož cca 120 kg tvoří hlavice. Pro navádění slouží kombinace inerciální jednotky (IMU) a terminálu družicové navigace, což má raketě zajistit kruhovou odchylku dopadu do 10 m. EXTRA nese unitární hlavici či submunici a zpravidla se pro ni uvádí maximální dosah asi 150 km. K odpalování se používají různé typy izraelských dělostřeleckých raketometů, mj. systém Lynx.

Rozsáhlé spektrum nosičů
Roku 2012 informoval izraelský zbrojní průmysl o návrhu s pracovním názvem Air-Launched EXTRA, tzn. o záměru umístit tuto střelu pod bojová letadla. Nedávné představení rakety Sky Sniper dokládá, že tento projekt značně pokročil a v současné době je již nabízen na světovém trhu. Prezentační video dokazuje, že raketa Sky Sniper zachovává základní konfiguraci zbraně EXTRA, jde tedy o raketu s „kachním“ uspořádáním ploch, ačkoliv se zdá, že nová raketa je o něco delší a má štíhlejší, resp. více zašpičatělou příď. Navádění na cíl opět zajišťuje inerciální a satelitní systém. Souřadnice cíle lze do každé střely vložit buď na zemi, nebo to může udělat pilot až během letu. Střela je konstruována tak, aby ji bylo možné zavěsit pod pylon, pod nímž lze nést pumu Mk 83. Ta nominálně váží 454 kg, což potvrzuje, že raketa bude patrně vážit do 500 kg. Jeden letoun tak může dopravit až čtyři kusy. V seznamu nosičů jsou uváděny letouny F-15, F-16, F/A-18, MiG-29, Su-30, IAI Kfir a „další“. První zprávy o projektu Air-Launched EXTRA konkrétně zmiňovaly i jiné stroje včetně těch, na jejichž modernizaci se Izrael podílí; tehdy byly zmíněny i typy F-5, AMX, Su-25, F/A-50 a LCA. Raketa Sky Sniper dopravuje na cíl víceúčelovou třištivo-trhavou hlavici, ačkoliv lze předpokládat, že budou k dispozici i jiné, zejména kontejnerová se submunicí či penetrační proti podzemním cílům. Profil letu rakety se řídí záměrem vyhýbat se protivzdušné obraně (což nejspíše znamená schopnost manévrovat) a doba letu má činit max. 4 minuty. Díky pozoruhodným schopnostem a množství nosičů patrně vyvolá střela Sky Sniper nemalý zájem u ambiciózních států v Asii či Latinské Americe, které chtějí zvýšit dálkové úderné kapacity svých vzdušných sil.
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