Indické řízené střely nové generace

Vývoj v posledních letech nenechává snad nikoho na pochybách, že Indie cílevědomě směřuje mezi světové mocnosti. Vojenská stránka tohoto vzestupu se odráží např. v nových raketových zbraních indického původu. Kromě klasických balistických raket Indie vyvíjí rovněž pokročilé kvazi-balistické rakety či střely s plochou dráhou letu.

Indie rozběhla první výzkumné práce na vlastních raketových střelách již na konci 50. let, ale skutečně komplexní povahu získaly tyto snahy až v roce 1983. Tehdy byl zahájen ambiciózní Integrovaný program vývoje řízených střel (IGMDP, Integrated Guided Missile Development Program), který realizovala tamní Organizace pro obranný výzkum a vývoj (DRDO, Defense Research and Development Organisation). V čele projektu stál výjimečně talentovaný inženýr A. P. J. Abdul Kalam, v letech 2002-2007 prezident Indie. Portfolio zahrnovalo taktické střely země-země Prithvi, strategické rakety země-země Agni, střely země-vzduch Akash a Trishul, střelu vzduch-vzduch Astra, protitankovou raketu Nag a protilodní střelu BrahMos, vyvinutou ve spolupráci s Ruskou federací. Projekt IGMDP byl zakončen roku 2008 jako úspěšný s tím, že většina raket byla již zavedena do služby (výjimku tvoří střela Trishul, jejíž vývoj byl jako neperspektivní ukončen). Vývoj raket v Indii se tím však pochopitelně nezastavil a lze říci, že pokud IGMDP znamenal úsilí Indie dohnat náskok nejvyspělejších zemí, pak rakety chystané v současnosti již směřují na světovou špičku.

Vývojové řady raket Prithvi a Agni
Kvůli historickému a technickému kontextu je nutno na úvod alespoň krátce shrnout výsledky projektu IGMDP v oboru balistických raket, tj. série Prithvi („Země“) a Agni („Oheň“). První z nich zahrnuje tři typy jednostupňových střel. Prithvi-I na kapalné palivo se dostala do služby v indické armádě roku 1994 a přenese na vzdálenost 150 km hlavici o váze 1000 kg. Prithvi-II opět na kapalné palivo má nosnost 500 kg a dosah 250 km; je používána armádou a letectvem. Raketa pro námořnictvo Prithvi-III již pracuje na pevné palivo; s náloží 1000 kg uletí 350 km, ale po zmenšení hlavice na 250 kg má dosah 1000 km. Nazývá se také Dhanush („Luk“) a lze ji odpalovat z ramp na palubách hladinových válečných plavidel. Trojice raket série Prithvi je známa i pod kódy SS-150, SS-250 a SS-350, kde číslo udává dosah v kilometrech. Série Agni pak zahrnuje strategické zbraně s motory na tuhé palivo. Je však třeba mít na paměti, že jejich číslování nerespektuje chronologii či technickou příbuznost a řídí se jen dostřelem. Jako první (v roce 2000) byla proto zavedena do služby dvoustupňová střela Agni-II, která na vzdálenost 2000 až 3000 km přepraví tunovou hlavici. Teprve po ní přišla jednostupňová Agni-I, která se vyznačuje doletem 700 až 900 km. Nejvýkonnější ve službě zavedenou střelou je Agni-III, jež má oproti předchozím dvojnásobný průměr (2 m). Je dvoustupňová a zpravidla se uvádí dosah 3500 km; váha hlavic se však pohybuje od 600 do 2500 kg, takže nejvyšší dolet by mohl činit snad až 5000 km. Dne 15. listopadu 2011 byla poprvé otestována střela Agni-IV, dříve známá jako Agni-II Plus, Agni-II Prime či Agni-IIAT. Opět se vrací ke koncepci Agni-I/II, ale první stupeň má průměr zvětšený na 1,2 m a dolet se zvýšil na 3500 km. V první polovině letošního roku se očekává test rakety Agni-V, jež vychází z Agni-III, ale má navíc třetí stupeň. Dolet by měl přesáhnout 5000 km, což se přibližuje dolní hranici kategorie mezikontinentálních zbraní. Předpokládá se, že Indie pracuje i na zbraních větších dosahů, a to zřejmě pod názvy Agni-VI nebo Surya („Slunce“). Zprávy jsou značně rozporné, ale nejčastěji se mluví o čtyřstupňových raketách s doletem mezi 8000 a 12 000 km. Střely řad Prithvi a Agni mají inerciální navádění, u pokročilejších typů doplněné terminálem GPS (a možná též aktivním radarem pro koncovou fázi). Mohou nést různé typy konvenčních a nukleárních hlavic. Startují z mobilních ramp, jež využívají čtyřnápravové šasi či tahače značky Tatra.

Ponorkové rakety z Projektu K
Už v případě rakety Agni-III se od začátku počítalo s ponorkovou modifikací, označenou jako Agni-IIISL. Po skončení programu IGMDP ale došlo k transformaci vývoje raketových zbraní a prioritu získal tzv. Projekt K, nazvaný podle výše zmíněného Abdula Kalama a zaměřený na vývoj kvalitativně nové generace zbraní. Ty mají Indii zajistit kapacity pro odvetný úder proti Pákistánu nebo Číně, a tudíž není divu, že Projekt K byl od počátku úzce propojen s přípravou první domácí indické ponorky s jaderným pohonem. Ponorka INS Arihant nyní prochází testy a očekává se, že do řadové služby vstoupí v roce 2015. Její raketová výzbroj má být nesena ve čtyřech šachtách o průměru 2,4 m. V současnosti jsou známy tři typy ponorkových střel, které připadají v úvahu a které jsou vyvíjeny v rámci Projektu K. Ten sice nemůže zapřít příbuznost s výsledky programu IGMDP, avšak podle indických pramenů přináší úplně nové technologie a materiály, takže oproti střelám Agni jsou „K-rakety“ lehčí, mají silnější motory a větší dolet a v neposlední řadě jsou obtížněji zjistitelné. Dvoustupňová raketa K-15, známá i jako B-05 či Sagarika („Oceán“), má s tunovou náloží max. dosah přes 700 km, avšak pokud je instalována lehká jaderná hlavice o váze 180 kg, dosah se zvyšuje až na 1800 km. K-15 zatím absolvovala šest úspěšných testů, z nichž tři prověřovaly maximální dostřel. Speciálně stojí za zmínku test provedený 26. února 2008, kdy raketa K-15 odstartovala z platformy v hloubce padesáti metrů pod hladinou moře. Druhou ponorkovou střelou je K-4, která zřejmě představuje transformaci dřívějšího konceptu Agni-IIISL. Jde o dvoustupňovou zbraň, která by měla přepravit hlavici o hmotnosti 2500 kg na vzdálenost nejméně 3500 km. První (tehdy utajený) test proběhl v lednu 2010 a střela opět odstartovala zpod mořské hladiny. Vzhledem k průměru střely (1,3 m) bude možno umístit do každé ze čtyř šachet na ponorce Arihant pouze jednu zbraň, avšak v případě menších raket K-15 Sagarika se plánuje, že se do každé šachty zasune „adaptér“ pro tři rakety. Konečně třetí ponorkovou zbraní Projektu K je vyvíjený typ K-5 s očekávaným doletem 5000 km. Podle některých pramenů má jít o ponorkovou obměnu „pozemní“ rakety Agni-VI, avšak objevuje se také opačný výklad, tedy že vývoj zbraní řady Agni skončí typem Agni-V a střely se skutečně mezikontinentálním dosahem by mohly být konstruovány coby „de-navalizované“ varianty ponorkových raket z Projektu K.

Kvazi-balistická raketa Shaurya
Posledně zmíněná úvaha rozhodně nepostrádá logiku, protože minimálně jedna (zjevně velice podařená) „de-navalizace“ ponorkové střely již v Indii proběhla. Na bázi námořní rakety K-15 Sagarika byla vyvinuta střela země-země Shaurya („Odvaha“; objevuje se také přepis ve tvaru Shourya), která prodělala první test 12. listopadu 2008. V loňském roce začala sériová výroba a dne 24. září 2011 proběhla zkouška sériové rakety, jež byla údajně náhodně vybrána z jedné produkční série. Shaurya každopádně představuje mimořádně pokročilou zbraň a nejedná se o klasickou balistickou raketu, nýbrž o tzv. kvazi-balistickou zbraň. Její dráha letu proto nemusí odpovídat jen balistické křivce, popř. ještě doplněné koncovým manévrováním, protože raketa se může pohybovat po nízké trajektorii a manévrovat po celou dobu letu. (Podobné schopnosti má např. obávaná ruská střela Iskander.) Raketa Shaurya startuje z kontejneru, jenž je umístěn na podvozku Tatra a vztyčuje se do kolmé pozice. Střelu vymete do vzduchu generátor plynů, po čemž se odhodí válcový kryt na přídi střely. (Ten zpočátku vyvolával určité nedorozumění, neboť byl někdy pokládán za součást samotné rakety, takže se někteří odborníci domnívali, že Shaurya je spíše střelou s plochou dráhou letu.) Následuje zážeh motoru prvního stupně, který vynese raketu do výše 7000 m; poté se zapálí druhý stupeň a raketa vystoupá do své normální letové výšky asi 40 000 m a pokračuje k cíli de facto jako hypersonické létající těleso, protože během střední a koncové fáze dosahuje rychlosti zhruba Mach 7,5 a dokáže ostře manévrovat. O navádění na cíl se stará inerciální soustava s laserovými gyroskopy, která zajišťuje přesnost zásahu v okruhu max. 20 až 30 m od cíle. Z hlediska doletu se Shaurya shoduje s ponorkovou raketou K-15 Sagarika. Konvenční tunovou hlavici dopraví na vzdálenost až 750 km, zatímco s malou nukleární náloží o hmotnosti 180 kg bude mít dolet 1800 km. Má se za to, že Shaurya by postupně měla ve výzbroji armády, letectva i námořnictva nahradit stárnoucí střely Prithvi. Vedle toho je známo, že se v rámci Projektu K připravuje ještě jedna kvazi-balistická raketa, a to zbraň ALA (Air Launched Article), vypouštěná z letounů Su-30MKI. Raketa vážící celkem čtyři tuny by měla unést hlavici o váze 500 kg na vzdálenost 200 km. Předpokládá se, že první prototyp ALA bude zkonstruován již v letošním roce.

Podzvukový komplex Nirbhay
Vedle balistických a kvazi-balistických zbraní pracuje Indie také na střelách s plochou dráhou letu. V posledních letech se hodně hovoří o podzvukové zbrani Nirbhay („Neohroženost“), jež má být odpovědí na pákistánskou zbraň Babur (alias Hatf-VII) s doletem 700 km. Nirbhay má nabízet dosah 1000 km s tunovou hlavicí a bude možno ji odpalovat ze země (nejspíše půjde o zařízení pro čtyři střely na taženém přívěsu), z hladinových lodí, ponorek i letounů (konkrétně ze Su-30MKI). O pohon se má postarat malý proudový motor TRDD-50 od ruské firmy Omsk MKB, popř. jeho indická modifikace. Nirbhay má přepravit nejrůznější konvenční typy náloží a samozřejmě rovněž nukleární hlavici. První letový test se očekává v letošním roce. Je ovšem nutno doplnit, že střela s plochou dráhou letu Nirbhay představuje jen jeden prvek mimořádně zajímavě a progresivně pojatého komplexu vojenských prostředků, protože na její bázi má být vyvinut stejnojmenný víceúčelový bezpilotní letoun s nosností asi 130 kg. Stroj o délce 5,5 m, s křídlem o rozpětí 2,5 m a vzletovou hmotností 650 kg má létat rychlostí 1100 km/h s výdrží dvou hodin. Základní podoba má startovat z pozemní rampy podobně jako střela, tedy pomocí raketových urychlovačů na tuhé palivo, zvažuje se však i verze s konvenčním podvozkem pro vzlet z klasických rozjezdových drah a také varianta vypouštěná z letounů Il-76MD. Hlavním letovým motorem bude proudový agregát 36MT od ruské společnosti NPO Saturn a o přistání se má postarat kombinace padáků a airbagů. Základní podoba bezpilotního letadla Nirbhay by měla plnit hlavně taktickou průzkumnou roli, k čemuž ponese široké spektrum senzorů včetně izraelského radaru se syntetickou aperturou EL/M-20600. Dále bude možno Nirbhay nasadit i jako prostředek elektronického boje nebo terčový stroj (který má simulovat pákistánské střely Hatf nebo čínské zbraně téže kategorie DH-10), a vyskytla se dokonce i zpráva, že by se mohl uplatnit jako opakovaně použitelný bojový letoun.

Rychlé střely s plochou dráhou letu
Mezi nejznámější indické zbraně nesporně patří protilodní střela BrahMos, jež byla vytvořena ve spolupráci s Ruskem jako odvozenina ruské střely Oniks/Jachont. Dosahuje rychlosti skoro Mach 3 a v současnosti jde bezesporu o jednu z nejvýkonnějších zbraní svého druhu vůbec. Je k dispozici ve verzích pro mobilní pozemní platformy, lodě a letadla a existuje i varianta proti pozemním cílům. Indie společně s Ruskem ovšem již několik let pracuje na úplně nové zbrani BrahMos-II, jež má dosahovat rychlosti až Mach 7. Technologie potřebné pro vývoj takového hypersonického prostředku, především pohon typu scramjet (náporový motor s nadzvukovým spalováním), se zkouší na tělese HSTDV (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle). To je vlastně malý bezpilotní letoun, vynášený do výšky raketou na pevné palivo. Cílem zkoušek HSTDV je dosáhnout ve výšce 32 500 m letové rychlosti Mach 6,5. Střela BrahMos-II má být zavedena do služby po roce 2015 jako zbraň proti námořním i proti pozemním cílům. Určitým problémem bude ale možná její dosah, který bude zřejmě opět limitován na max. 300 km, aby Rusko svou účastí neporušilo Režim kontroly raketových technologií. Možná i z toho důvodu Indie zcela samostatně pracuje na další nadzvukové střele s plochou dráhou letu, jež má název LRCM (Long Range Cruise Missile). Dnes dostupné vizualizace projektu ukazují střelu, která má na bocích dva hranaté nasávací otvory pro dvojici náporových letových motorů, s nimž má střela létat rychlostí až Mach 3,2 a nabízet max. dosah 600 km. Stejně jako u zbraně BrahMos se počítá s verzemi určenými proti pozemním i proti námořním cílům a stejně tak by mělo být možné vypouštění ze země, lodí nebo letounů. Přesný harmonogram programu znám není, ale spekuluje se o zahájení testů možná již v tomto roce.

Přesná taktická raketa Prahaar
Jedním z nejnovějších přírůstků do výzbroje indické armády je vysoce zajímavá střela Prahaar („Úder“). Patří do nyní stále populárnější kategorie zbraní, pro niž se ještě neetablovalo žádné exaktní označení, každopádně však jde o raketové systémy, které se nacházejí mezi salvovými dělostřeleckými raketomety a balistickými raketami krátkého dosahu. Nejčastěji se vypouštějí z vícenásobných zařízení, ale mají přesné koncové navádění. Ukázkou mohou být nové rakety pro ruský 300mm komplex 9A52 Smerč nebo nové čínské raketomety (více v ATM 12/2011 a 1/2012). Z této filozofie vychází i indická střela Prahaar, která má údajně vyplnit prostor mezi raketomety s neřízenými raketami Smerč (max. dostřel 90 km) a balistickými střelami Prithvi. Systém Prahaar, poprvé otestovaný 21. července 2011, ale není zcela novou konstrukcí. Jedná se o v podstatě adaptaci protiraketové střely Ashwin čili AAD (spodní vrstva indické soustavy protiraketové obrany). Při testu raketa vzlétla z mobilní kolmé jednorázové rampy, ale sériová podoba má šestinásobné odpalovací zařízení na osmikolovém podvozku Tatra. Jednostupňová raketa s motorem na tuhé palivo má dosah 150 km a nese 200 kg vážící konvenční hlavici, jež je typu „omni-directional“, což znamená, že její efekt lze zaměřit do jakéhokoliv směru podle polohy cíle v okamžiku exploze (podobné hlavice mají i některé antirakety včetně indických). Prahaar se v první fázi letu řídí inerciálně, ale koncové navedení zajišťuje aktivní radiolokátor a přesnost dopadu činí údajně max. 10 m od cíle. Střela země-země Prahaar, zkonstruovaná na základě protiraketové zbraně, přesvědčivě demonstruje vysokou úroveň indického raketového průmyslu, jenž dokáže zajímavě improvizovat a kombinovat osvědčené konstrukce. Ostatně je příznačné, že se Indie snaží vyvíjet a vyrábět skutečně kompletní spektrum raketových zbraní, od malých taktických střel po mezikontinentální rakety. Také to dokazuje, že Indie je na cestě k dosažení pozice zbrojní velmoci světového významu.
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Indická protiraketová obrana
Kvalitativní i kvantitativní rozvoj balistických raket v Pákistánu a Číně, což jsou pochopitelně hlavní regionální rivalové Indie, zákonitě vedl ke snaze budovat obranu proti této hrozbě. Tak byla roku 1999 zahájena iniciativa IBMDP (Indian Ballistic Missile Defense Program), jejímž prostřednictvím chce Indie získat spolehlivý „deštník“ pro ochranu proti balistických raketám krátkého a středního doletu. Výsledkem má být decentralizovaná soustava velitelských prvků, naváděcích radiolokátorů a řízených střel. V současné době se projekt patrně nachází v závěru vývoje tzv. Fáze I. Destrukční složka soustavy má dvě výškové vrstvy. Tu svrchní tvoří rakety Pradyumna neboli PAD (Prithvi Air Defence), které jsou, jak ostatně říká název, odvozené od taktických balistických střel Prithvi. Raketa PAD je dvoustupňová (v prvním stupni je použito palivo pevné, ve druhém kapalné), má dostup asi 80 000 m a dokáže napadat balistické rakety s dosahem mezi 300 a 2000 km. Nižší, tedy atmosférickou vrstvu pak tvoří raketa Ashwin čili AAD (Advanced Air Defence), jež reprezentuje novou jednostupňovou konstrukci s pohonem na tuhé palivo. Coby antiraketa má AAD výškový dostup cca 30 000 m, ale lze ji použít i jako klasickou řízenou protiletadlovou raketu s dálkovým dostřelem až 150 km. Pro navádění obou typů antiraket ve střední fázi letu slouží radiolokátor Swordfish LRDR (Long Range Tracking Radar), který byl odvozen od izraelského typu Green Pine (více v ATM 1/2012) a může zjistit raketu na vzdálenost až 800 km. Chystaný upgrade má zvýšit dosah na 1500 km. V závěrečné fázi se PAD a AAD navádějí aktivně pomocí vlastního palubního radaru. První úspěšný zásah cílové rakety střelou PAD proběhl v listopadu 2006, v prosinci následujícího roku uspěla také AAD. Zatím poslední test se odehrál 10. února 2012 a soustava v rámci Fáze I bude zřejmě již brzy prohlášena za operačně způsobilou. Program IBMDP má však záhy vstoupit do vývojové Fáze II, která předpokládá zdokonalení střely PAD na verzi PDV (Prithvi Developed Version) a zavedení nových hypersonických raket AD-1 a AD-2. Všechny střely Fáze II by měly dostat i infračervené naváděcí senzory a mají přibýt i radary na družicích ve vesmíru. Každopádně se počítá s tím, že soustava pak bude schopna zneškodňovat balistické rakety s dosahem do 5000 km, tedy de facto všechny kromě mezikontinentálních.
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