Mission Shakti:
Indická protidružicová raketa

Dne 27. března 2019 přinesla všechna světová média zprávu, že se Indie stala čtvrtou zemí na světě, která úspěšně vyzkoušela protidružicovou zbraň. V rámci testu, který dostal krycí jméno Mission Shakti, vypustila střelu PDV Mk II, jež zničila malý terčový satelit a potvrdila ambice Indie zařadit se mezi respektované globální hráče.

Mocenské uspořádání světa se neustále vyvíjí a o své „místo na slunci“ se hlásí další státy, jež chtějí na mezinárodní scéně asertivně prosazovat své zájmy. V této souvislosti se jistě nejvíce mluví o Číně, mnozí odborníci ovšem upozorňují i na strukturální slabosti této země a jako na budoucí supervelmoc sázejí spíše na Indii. Její ambice prokazuje i rozsáhlý raketový program, z něhož vzešlo spektrum balistických raket coby odstrašující prostředky, systém protiraketové obrany a nově rovněž střela schopná ničit družice. Indie se tímto po SSSR/Rusku, USA a Číně stala čtvrtou zemí, která demonstrovala tuto schopnost.

Zrození protiraketové obrany
Indická soustava protiraketové obrany (IBMDP, Indian Ballistic Missile Defence Programme) ostatně představuje i technologický a systémový základ, z něhož protidružicová raketa vzešla. Její kořeny sahají do 90. let, kdy v Indii začaly budit stále větší znepokojení nové rakety, které zaváděla do služby Čína a také Pákistán. Zásadní průlom pak nastal v roce 1998, kdy Pákistán provedl sérii nukleárních testů. V následujícím roce se oba státy střetly v krátké válce o oblast Kargil, během níž Pákistán údajně zvažoval i použití jaderných zbraní. Na konci roku 1999 se tedy v Indii rozběhl vývoj domácího systému protiraketové obrany, byť od počátku existovala spolupráce s Izraelem. Ten prodal Indii několik radarů EL/M-2080 Green Pine a na jejich bázi posléze vznikl indický radiolokátor Swordfish čili LRTR (Long Range Tracking Radar), který dokáže na vzdálenost 800 km zachycovat a sledovat cíle „o velikosti kriketového míčku“, tzn. o průměru asi 2,2 cm. Radar je průběžně zdokonalován, takže jeho dosah již možná vzrostl na dříve avizovaných 1500 km. Indie chtěla získat i izraelské obranné střely Arrow 2, jenže tento obchod zablokovalo veto USA, takže vědci a inženýři z organizace DRDO (Defence Research and Development Organisation) a zbrojních firem museli vsadit na domácí kapacity, ačkoli se zřejmě nadále rozvíjela spolupráce s židovským státem. Výsledkem se stal dvouvrstvý systém protiraketové obrany, jenž kombinuje radary Swordfish a dva typy protiraketových střel, které mají zabezpečit ničení raket v atmosféře i mimo ni.

Výkony střel PAD, AAD a PDV
Horní vrstvu systému reprezentuje střela PAD (Prithvi Air Defence), která vychází, jak již její název naznačuje, z balistické rakety krátkého dosahu Prithvi. Jedná se o dvoustupňovou střelu s prvním stupněm na kapalné a druhým na pevné palivo. První test proběhl v listopadu 2006 a raketa prokázala schopnost ničit cíle ve výšce do 50 km, ale tato hranice se postupně posunula až na 80 km. Dálkový dosah rakety, jež se někdy označuje i jako Pradyumna, činí údajně snad až 2000 km. Spodní vrstvu pak tvoří střely AAD (Advanced Air Defence), jež nabízejí účinný dostup 30 km a dálkový dosah cca 200 km. Mají jeden stupeň s motorem na tuhé palivo. První úspěšná zkouška této rakety se odehrála v prosinci 2007. Střely PAD a AAD používají v první fázi kombinaci inerciálního navádění a informací z radaru Swordfish, v závěrečné fázi se však zapojuje také aktivní radar na jejich palubě. Jako zajímavost lze ještě dodat, že jako platformy k odpalování obou typů raket slouží vozy značky Tatra. Od počátku ale bylo zřejmé, že raketa PAD představuje pouze dočasné řešení, neboť její první stupeň nemůže být trvale natankován kapalným palivem, takže nejde o zbraň vhodnou pro trvalou pohotovost. Jako náhrada se tedy zrodila nová raketa PDV (Prithvi Defence Vehicle) s dvěma stupni na tuhé palivo, efektivním dostupem 150 km a dálkovým doletem až 2000 km. Střela, která v závěrečné fázi letu používá infračervený senzor, prodělala první test v roce 2014.

Parametry zbraně PDV Mk II
Paralelně s rozvojem systému protiraketové obrany běžely od roku 2007 též práce na zbraních proti satelitům. Právě v onom roce totiž úspěšný test protiraketové střely realizovala Čína, což v Indii samozřejmě vzbudilo obavy. Logickým krokem se proto stalo úsilí prokázat podobnou schopnost. Zvažovalo se několik možností a podporu nakonec získala modifikace střely PDV, na níž se od roku 2016 pracovalo v rámci projektu s krycím názvem XSV-1. Sama raketa poté dostala jméno PDV Mk II, na délku měří 13,2 m a její první stupeň má průměr 1,4 m, čímž se shoduje s původní PDV. Jinak se ovšem střela tvarově dost odlišuje, mj. chybí velká kormidla prvního stupně a druhý stupeň je štíhlejší. Zásadní rozdíl ale spočívá v tom, že PDV Mk II má ještě stupeň třetí. Ten tvoří destrukční těleso, které už nemá vlastní letový pohon, ale obsahuje manévrovací trysky. Pro navádění na cíl používá inerciální soustavu s laserovými gyroskopy a infračervený senzor. Celá střela PDV Mk II váží 19 tun, z čehož cca 16,7 tuny tvoří palivo pro první dva stupně, kdežto destrukční těleso váží asi 1,8 tuny. Podle prohlášení DRDO má střela disponovat výkony postačujícími ke zničení objektu o rychlosti 10 000 m/s ve výšce 1200 km, což záhy vzbudilo spekulace, že PDV Mk II může sloužit i k obraně proti mezikontinentálním balistickým raketám či jejich hlavicím. Indie to skutečně připustila, ale zdůraznila, že hlavním posláním rakety má být ničení nepřátelských satelitů.

Provedení a výsledky zkoušky
„Ostrý“ test proběhl 27. března 2019. Střela PDV Mk II odstartovala v 5:40 světového času ze stanoviště na ostrově Abdul Kalam a po 168 sekundách letu zničila cílovou družici. Jednalo se o těleso Microsat-R, jež bylo vyneseno 24. ledna 2019 s tím, že je to průzkumný satelit určený pro pozorování Země, zpětně se však jeví jako téměř jisté, že šlo o účelově připravený terčový satelit. Ve chvíli zásahu se nacházel ve výšce 283 km nad povrchem a pochyboval se rychlostí asi 7400 m/s. Přesný zásah jej rozmetal na zhruba 270 úlomků, což vyvolalo kritiku, podle níž Indie výrazně přispěla k již tak velice vysokému množství „kosmického odpadu“ na oběžných dráhách. Většina úlomků pak shořela v atmosféře, ačkoli ještě půl roku po testu jich zůstávalo asi čtyřicet. Podle očekávání byl test odsouzen především v Pákistánu a Číně, kdežto ze strany USA zazněly zejména výtky ohledně odpadu, avšak jinak bylo zjevné, že Washington chápe a sdílí obavy z kosmických ambicí Číny. Indie zřejmě chce začlenit raketu PDV Mk II do svého odstrašujícího arzenálu, což potvrdila jejím předvedením na přehlídce 26. ledna 2020 a potom na výstavě DefExpo 2020. Raketa se tam objevila na transportním a odpalovacím návěsu, jenž byl spojen s tahačem Volvo FH12. Indie avizovala, že vyvíjí též další protidružicové zbraně, a to laserové, elektromagnetické a orbitální. Podle zpráv z ledna 2020 by se během tří až čtyř let mělo dosáhnout plné funkčnosti protiraketové soustavy IBMDP a dá se předpokládat, že se do ní perspektivně začlení rovněž protidružicové střely.
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