Protitanková řízená střela Nag

Všestranný vzestup Indie jako nové velmoci potvrzují i nové zbraně indické výroby. Úspěšnou sérií zkoušek prošla v minulém roce moderní řízená střela Nag, která se má stát nejvýkonnější protitankovou zbraní indické armády a letectva.

Nejznámějšími produkty indického raketového programu jsou bezesporu balistické rakety řad Prithvi a Agni (více v ATM 9/2008), ale rozsah indické iniciativy IGMDP (Integrated Guided Missile Development Program) pokrývá daleko širší spektrum zbraňových systémů. Důkazem může být protilodní střela BrahMos, protivzdušný raketový systém Akash a v neposlední řadě protitanková řízená raketa Nag („kobra“), jež svou technologickou úrovní víceméně odpovídá současným zbraním nejvyspělejších zemí světa.

Zpomalení vývoje
Indický arzenál protitankových řízených střel tradičně tvoří zbraně z Ruska (Maljutka, Fagot a Konkurs) a Francie (SS-11, ENTAC a MILAN) nebo jejich licenční kopie. Ale už od zahájení IGMDP v roce 1983 se předpokládalo zavedení nové střely domácího původu. Institut DRDO (Defence Research and Development Organisation) zahájil její vývoj v roce 1988 pod názvem Nag. Zbraň měla být k dispozici se třemi typy navádění, a sice poloautomatickým s přenosem povelů po drátě, plně pasivním infračerveným a konečně i aktivním s využitím milimetrového radiolokátoru. První alternativa však byla brzy opuštěna kvůli evidentní zaostalosti a přednost dostal autonomní infračervený naváděcí systém s tím, že u budoucích variant připadá v úvahu také radiolokace. První testy se odehrály už v listopadu 1990, ale byly zaznamenány problémy s naváděním, které vývoj dosti zpomalily. První úspěšná zkouška tak proběhla až 9. září 1997. V následujícím roce bylo uskutečněno vzdušné odpálení z upraveného vrtulníku Mi-17, v roce 1999 indická armáda přijala raketu Nag do zkušební služby a v únoru 2000 zahájila zbrojovka Bharat Dynamics Limited pomalou sériovou výrobu.

Technický popis
Střela Nag se řadí ke třetí generaci protitankových řízených zbraní a svou konstrukcí poněkud připomíná evropský typ Trigat. Na délku měří 1832 mm a tělo má průměr 150 mm. Hmotnost činí 42 kg. Pro pohon slouží raketový motor na pevné palivo se dvěma stupni chodu. Původně bylo avizováno, že Nag bude první protitankovou raketou se sklolaminátovým trupem, ovšem přinejmenším stávající verze je zhotovena z hliníkové slitiny. Pro navádění slouží zobrazovací infračervený senzor (IIR) na základě kadmia, zinku a teluru, doplněný ještě CCD kamerou pro denní podmínky. V každém případě jde o zbraň typu „vystřel a zapomeň“. Její letová rychlost dosahuje cca 230 m/s a zóna účinného dostřelu sahá od 500 do 4000 m. Během zkoušek činila pravděpodobnost zásahu první ranou 77 %, kruhová odchylka nepřesahovala 0,9 m. Autopilot zajišťuje úder shora na nejméně chráněnou část cíle, ale lze zvolit také čelní útok. Raketa nese tandemovou kumulativní hlavici o váze 8 kg.

Ze země i ze vzduchu
Standardní platformou pro vypouštění střel Nag je vozidlo NAMICA (Nag Missile Carrier) na bázi bojového vozidla pěchoty BMP-2, resp. jeho indické licenční varianty Sarath. Prototyp se představil na veletrhu Def Expo 1999 v Novém Dillí. Místo věže nese mohutnou základnu pro
výsuvné otáčivé vypouštěcí zařízení s osmi střelami připravenými k odpálení; dalších dvanáct je vezeno v korbě. Zaměřovací blok s infračerveným senzorem a laserovým dálkoměrem zjistí tank vzdálený až 5,5 km; pracuje se na nové lafetě s možností hydraulického zdvižení do výše až 5 m, čímž vzdálenost zachycení cíle vzroste na 8 km. Po úspěšných testech, které se konaly v srpnu 2008, zadala indická armáda zakázku na sérii 443 raket Nag a 13 obrněnců NAMICA; první byly dodány před koncem roku 2008. Probíhá i vývoj dvou obměn pro letectvo. Už letos mají začít testy rakety Helina s dosahem 8 km, která je určena pro víceúčelový vrtulník Dhruv ALH a chystaný lehký bitevník LCH. Následovat má verze s dostřelem 10 km a již zmíněným aktivním radarovým naváděním; primárně se s ní počítá pro bitevní letouny Jaguar-IS. Plánuje se sériová produkce nejméně 4000 kusů všech verzí rakety Nag pro indické ozbrojené síly, ale nová zbraň pravděpodobně zamíří i na světový trh.
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