Izraelská protiraketová obrana

Protiraketová obrana dnes patří mezi velmi často diskutovaná témata nejen v odborných, ale i běžných zpravodajských médiích. Největší díl pozornosti připadá na americký program, plány NATO a reakce Ruské federace, kdežto poněkud stranou zájmu zůstává rozvoj protiraketových zbraní v Izraeli. Přitom právě židovský stát dosáhnul v tomto oboru velkých úspěchů a blíží se k dokončení komplexně pojatého protiraketového „deštníku“.

Spektrum hrozeb a protiopatření
Budování protiraketové obrany představuje v případě Izraele jednoduše životní nutnost, neboť židovský stát musí čelit mimořádně širokému spektru raketových hrozeb a jeho hustě osídlená města jsou lákavými „terči“ s potencionálně katastrofickými počty ztrát. Budování vícevrstvé PRO zahájili Izraelci již koncem 80. let, ovšem zásadní impuls dodala válka v Perském zálivu v roce 1991, v níž se izraelská města stala cíli iráckých střel řady Scud. Poté se přidala hrozba stále výkonnějších produktů íránského raketového programu a navíc i nejrůznější lehké rakety teroristů z palestinského Hamásu a libanonského Hizballáhu. Ty sice nemají jednotlivě zvlášť velkou ničivost, ovšem jejich velké množství a obtížná zjistitelnost znamená značný problém. Komplexní soustava PRO, jež má dosáhnout plné funkčnosti v letošním nebo příštím roce, by měla zajistit ochranu před všemi těmito hrozbami, resp. před všemi typy střel s výjimkou těch mezikontinentálních (jejichž použití proti Izraeli se zatím zdá nepravděpodobné). První vrstvu „deštníku“ budou tvořit systémy kategorie C-RAM (Counter Rockets, Artillery and Mortars), tj. prostředky pro likvidaci raket, granátů a min „na blízko“. Izrael si hodlá zakoupit americké systémy Centurion, tedy pojízdnou „denavalizovanou“ modifikaci kompletu Phalanx s 20mm kanonem (více v ATM 1/2010), a podílí se na programu THEL (Tactical High Energy Laser), z něhož by měla vzejít mobilní laserová zbraň se stejným účelem. Druhou vrstvu reprezentuje raketový komplex Iron Dome, který je produktem zbrojovky Rafael a který je určen speciálně proti lehkým dělostřeleckým raketám. Podrobný popis byl publikován v ATM 5/2011; zde se omezíme na stručné shrnutí, že Iron Dome používá střely Tamir s účinným doletem zhruba 15 km a dokáže napadat dělostřelecké rakety s max. dosahem 70 km. V současnosti jsou funkční tři baterie komplexu Iron Dome, které chrání regiony kolem měst Sderot, Aškelon a Beeršeba především před raketami odpalovanými z Pásma Gazy.

Izraelsko-americký Davidův prak
Útoky iráckých střel řady Scud a akcelerace íránského raketového programu byly definitivním potvrzením hrozby, kterou pro Izrael představují balistické rakety krátkého a středního doletu. První reakcí bylo samozřejmě pořízení amerických střel MIM-104 Patriot, které poté doplnila specializovaná protiraketová varianta PAC-3. Tyto komplety jsou však optimalizovány hlavně k ničení „velkých“ balistických raket (jako je právě Scud), nikoli proti typům kratších dosahů. Těm by Izrael v případě rozsáhlejšího konfliktu patrně také čelil, navíc nelze vyloučit, že Írán může dodat své zbraně této kategorie (jako Fajr-5 s doletem 75 km nebo rakety Zelzal, jejichž dosah podle verze variuje mezi 150 a 400 km) např. organizaci Hizballáh. Právě proto zahájil Izrael práce na speciálním protiraketovém systému, který vyplní mezeru mezi kompletem Iron Dome a americkými Patrioty. Systém označovaný David’s Sling (Davidův prak) či někdy také Magic Wand (Kouzelná hůlka) vznikl ze spolupráce značek Rafael a Raytheon. Je určený pro likvidaci dělostřeleckých, balistických a křižujících střel s dosahem od 40 do 300 km; navíc si má poradit i s těžšími střelami letícími po nízké trajektorii („depressed-angle launch“). Hlavní prvek systému tvoří dvoustupňová střela Stunner, jejíž zvláštně tvarovaná (podle podélné osy nesymetrická) příď obsahuje dvě naváděcí čidla, a to optoelektronické a aktivní radiolokační. Jinak je o systému známo dosti málo; propagační kresby ukazují odpalovací zařízení nejspíše pro dvanáct až dvacet raket, usazené na přívěsu taženém nákladním vozem. První úspěšný test (podle kontextu „ostrý“, tj. s opravdovou likvidací cílové rakety) byl oznámen 17. ledna 2011. Systém by měl dosáhnout bojeschopnosti v tomto roce.

Protiraketový systém Arrow 2
Nejvyšší úroveň protiraketové obrany pak představuje „strategický“ systém PRO, jenž by měl sloužit zejména jako ochrana proti íránským raketám středního doletu řady Šaháb. Jeho vývoj začal již v 80. letech, tehdy ještě v reakci na akvizice raket ze strany arabských zemí. Program Arrow zbrojovky IAI (Israel Aircraft Industries, nyní Israel Aerospace Industries) zvítězil nad návrhem Rafael AB-10, který vycházel ze systému HAWK. Od roku 1986 byl vývoj finančně podporován USA. 8. srpna 1990 byla poprvé odpálena raketa Arrow 1, jež do léta 1994 prošla dalšími osmi testy (část z nich zahrnovala vypuštění z lodě). Z celkem devíti zkoušek bylo ale jen pět úspěšných, navíc se raketa údajně ukázala jako příliš velká a neohrabaná, a proto bylo rozhodnuto vývoj ukončit a věnovat se pokročilejší variantě Arrow 2. Tato raketa byla poprvé odpálena 30. července 1995, v únoru 1996 následoval druhý letový test a pak už se přistoupilo ke zkouškám střeleckým, při nichž Arrow 2 úspěšně „bodoval“ (poprvé 20. srpna 1996). Díky tomu postupoval vývoj rychle, takže 29. listopadu 1998 mohla značka IAI předat izraelskému ministerstvu obrany první sériovou raketu Arrow 2. Dne 14. března 2000 pak byla slavnostně prezentována první baterie, jež byla umístěna na základně Palmachim. Druhá byla instalována na letišti Ein Šemer a nyní probíhá rozmisťování třetí baterie. Arrow 2 je dvoustupňová střela; v úvodní fázi je naváděna pozemním radarem EL/M-2080 Green Pine, který pracuje v pásmu L, dokáže zachytit střelu na více než 500 km a sledovat až 30 cílů. V koncové fázi se přechází na kombinaci pasivního infračerveného a aktivního radarového navádění. Střela je určena pro přímý kontaktní zásah („hit-to-kill“), ale přesto má výbušnou hlavici se směrovaným efektem a přibližovacím zapalovačem. Vedle startovacího zařízení se šesti svislými trubicemi a radaru Green Pine (resp. jeho nové verze zvané Super Green Pine, Green Pine Block B či Great Pine, jež nabízí dosah až 900 km) patří do sestavy systému i velitelské, řídicí a informační středisko Golden Citron a středisko řízení odpalování raket Brown Hazelnut. Část komponentů systému Arrow 2 se vyrábí v USA ve spolupráci s firmou Boeing.

Perspektivy izraelského „deštníku“
Při testech se obvykle užívají terčové rakety řady Rafael Sparrow, odpalované z letounů F-15. První test s raketou Black Sparrow proběhl 14. září 2000. Střela Arrow 2 je i dále zlepšována; v lednu 2003 byla odzkoušena verze Block-2, schopná účinně napadat i rakety s oddělitelnou hlavicí. Úprava Block-3 má „rozprostřenou architekturu“, tj. rozmístění odpalovacích zařízení ve větší vzdálenosti od radaru. S modifikací Block-4 přišla nová terčová raketa Blue Sparrow a lepší rozlišování pravých a klamných cílů. Nyní je vyvíjena verze Block-5, která má přinést užší spolupráci s radarovými zařízeními USA, a to nejen radary AN/TPY-2 systému THAAD, ale i se systémy na plavidlech US Navy; přibude také nová terčová raketa Silver Sparrow. Od roku 2008 je vyvíjen systém Arrow 3, který již má působit mimo atmosféru (max. dostup přes 100 km), takže bude moci ničit i střely delšího středního doletu (tj. až 5000 km). Vyvíjí se pro něj nový radar a počítá se s čistě kontaktním zásahem. Objevila se rovněž zpráva, že raketa by měla plnit i roli protidružicové zbraně. První test systému Arrow 3 proběhnul v loňském roce. Všechny systémy PRO by výhledově měly být zapojeny do jedné společné architektury, která by kromě všech jmenovaných prostředků měla obsáhnout i senzory na bezpilotních letounech. Izraelské protiraketové systémy pochopitelně vzbudily i zájem ze zahraničí, zejména od zemí, jež čelí podobným hrozbám jako Izrael. Indie koupila tři radary Green Pine, které tvoří základ jejího vyvíjeného kompletu protiraketové obrany, využívajícího modifikaci balistických raket Prithvi. Současně však Indie jeví zájem i o samotné střely Arrow 2. Jako o dalších případných zákaznících se hovořilo např. o Turecku, Jordánsku, Velké Británii, Japonsku a Singapuru. Co se týče protiraketových zbraní „nižších vrstev“, komplexy Iron Dome a David’s Sling již byly nabízeny mj. Indii a Jižní Koreji. Údajně proběhla i jednání s některými státy NATO, které by takové zbraně nepochybně využily v Afghánistánu.
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TTD řízené střely Arrow 2
Celková délka
6,8 m
Průměr prvního stupně
0,8 m
Průměr druhého stupně
0,5 m
Hmotnost včetně kontejneru
3500 kg
Hmotnost vlastní rakety
2800 kg
Hmotnost bojové hlavice
150 kg
Max. rychlost
2500 m/s
Max. dálkový dostřel
148 km
Max. výškový dostup
60 000 m
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