Střela Nirbhay:
Další prvek indické odstrašující síly

Dne 17. října 2014 proběhl druhý test indické řízené střely s plochou dráhou letu Nirbhay. Na rozdíl od toho prvního byl plně úspěšný a znamenal další významný krok k tomu, aby Indie do své výzbroje zavedla nový dálkový úderný prostředek.

Střely s plochou dráhou letu náleží mezi vysoce účinné a obávané zbraně, jejichž majiteli jsou vesměs ty nejvyspělejší (a)nebo nejbohatší státy světa. Nemohlo tak patrně překvapovat, když se do programu takové zbraně pustila i Indie, jež navíc musela zareagovat na fakt, že Pákistán disponuje křižujícími střelami Hatf-VII a Hatf-VIII (alias Babur a Ra’ad), jež mohou dopravit i jaderné hlavice a proti nimž Indie neměla přímý ekvivalent.

S těsně podzvukovou rychlostí
Stejně jako jiné položky z indického raketového arzenálu je i střela Nirbhay („Neohroženost“) výsledkem práce indické Organizace pro obranný výzkum a vývoj (DRDO, Defense Research and Development Organisation). První informace se objevily v roce 2007, postupně přibývalo dalších zpráv, byť se někdy zaměňovaly se zprávami o střele Shaurya, která představuje určitý „hybrid“ balistické a křižující zbraně, popř. též se zprávami o vývoji dalších variant protilodní a protizemní střely BrahMos. Ta však dosahuje rychlosti až Mach 3, zatímco střela Nirbhay se řadí mezi zbraně podzvukové a je v podstatě protějškem amerického typu Tomahawk či ruské zbraně Ch-55. Shoduje se s nimi i základní koncepcí, takže jde o válcové těleso s rozkládacím rovným křídlem a malým letovým proudovým motorem. Údajně se má jednat o agregát, který vychází z motoru 36MT ruské společnosti NPO Saturn, ačkoliv se to oficiálně popírá, protože by ze strany Moskvy zřejmě šlo o porušení Režimu kontroly raketových technologií (MTCR). Střela Nirbhay v současné formě startuje ze země kolmo vzhůru s pomocí raketového motoru, který používá pevné palivo a je produktem institutu ASL (Advanced Systems Laboratory). Po jeho vyhoření se rozklopí křídlo a spouští se letový proudový motor, se kterým střela dosahuje těsně podzvukové rychlosti. Dovede letět v režimu kopírování terénu či ve výšce až 4000 m, a to na vzdálenost, jež může podle hmotnosti hlavice dosahovat možná i 1500 km. Pro navádění slouží inerciální systém s laserovými gyroskopy (ten byl vyvinut střediskem Imarat) a satelitní navigace, využívající indickou síť pozičních družic INSS.

Do výzbroje ve čtyřech verzích
Konkrétní parametry střely Nirbhay byly víceméně známé v roce 2012, v němž se měl odehrát i první zkušební let, avšak nakonec k němu došlo až 12. března 2013. Posléze byl popsán jako „částečný úspěch“, jelikož střela podle plánu vzlétla a urazila asi 30 % plánované vzdálenosti, ale pak selhal laserový gyroskop a střela se začala odchylovat od dráhy, a tak bylo rozhodnuto o její dálkové destrukci. Druhý test byl naplánován na květen 2014, ale posléze byl odložen až na 17. října 2014. A v tomto případě šlo již o plný úspěch, neboť střela urazila vzdálenost přes 1000 km, správně prolétla všech patnáct kontrolních bodů a zasáhla cíl s odchylkou menší než 10 m. Celý test trval zhruba 70 minut. V současné době se předpokládá, že by střela mohla do řadové služby vstoupit v roce 2016, a to nejprve ve verzi startující ze země, přesněji z mobilní platformy na automobilu Tata LPTA 5252 12×12. Zřejmě jen málo odlišná by měla být verze, jež má startovat z hladinových lodí. Kromě toho má být střela Nirbhay adaptována rovněž pro ponorky a bojové letouny, konkrétně pro Su-30MKI. Ačkoli Indie o tom oficiálně nehovoří, je nepochybné, že se pro Nirbhay počítá i s nukleární hlavicí. Velice zajímavé jsou také zprávy o zvažované úpravě střely rovněž do podoby bezpilotního letounu, který by mohl fungovat coby průzkumný, terčový nebo opakovaně použitelný bojový. Navzdory této alternativě ovšem jistě platí, že zbraň s plochou dráhou letu Nirbhay je konstruována zejména jako součást indických strategických sil, které mají zajišťovat nejen nukleární odstrašování Pákistánu a Číny, ale také by měly podporovat pozici Indie na mezinárodní scéně.
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Parametry střely Nirbhay
Celková délka
6 m
Průměr těla
0,52 m
Rozpětí ploch
2,84 m
Startovní hmotnost
1000–1600 kg *
Hmotnost hlavice
130–450 kg *
Max. dolet
800–1500 km *
Letová rychlost
Mach 0,9
* Zřejmě údaje pro různé verze střely.
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