Novinky značky Rafael:
Letecká výzbroj (nejen) pro Indii

Indie dlouhodobě patří mezi nejlepší zákazníky izraelského zbrojního průmyslu, takže se firmy z židovského státu rozsáhle účastnily také výstavy Aero India 2021, která se konala na začátku února. Nemohla proto samozřejmě chybět ani zbrojovka Rafael, která vedle řady osvědčených typů představila i novinku jménem Spice 250 ER.

Soudobé rizikové bezpečnostní prostředí klade na ozbrojené síly enormní zátěž, jelikož je nutí připravovat se na nesmírně široké spektrum hrozeb, které sahá od akcí povstalců a teroristů po intenzivní konflikty moderních armád. Příklad země v takové situaci představuje i Indie, která musí vzdorovat jak násilným akcím různých etnických a náboženských extrémistů, tak trvající hrozbě další války s Pákistánem, případně i s Čínou, neboť vztahy obou velmocí se v poslední době výrazně vyhrotily. Indie se proto stále snaží vylepšovat své obranné schopnosti, k čemuž využívá mj. spolupráce s Izraelem a jeho průmyslem.

Dějiny vztahů Izraele a Indie
Během studené války prošly vztahy Indie a Izraele velkými proměnami, protože na počátku se Indové na existenci židovského státu dívali přinejlepším dost chladně. V rámci kooperace tzv. nezúčastněných zemí potom dokonce došlo k tomu, že indičtí instruktoři školili arabské piloty a další specialisty. O změnu se postaral až nárůst síly islámského radikalismu, který je vnímán jako hrozba v Izraeli i Indii, takže obě země k sobě postupně nacházely cestu. Výrazně k tomu přispěl i jaderný program Pákistánu, protože Indové a Izraelci zvažovali ozbrojenou akci proti němu, na jejíchž přípravách počátkem 80. let spolupracovali. K reálné akci sice nesáhli, avšak indicko-izraelské vztahy, které vlastně vznikly na bázi poučky o „nepříteli mého nepřítele“, se dále prohlubovaly. Od 90. let začala Indie nakupovat izraelské zbraně, zejména radiolokátory, řízené rakety či bezpilotní letouny, díky čemuž se začlenila mezi největší zákazníky zbrojovek z židovského státu (a v některých letech byla dokonce vůbec největší). Do Indie si proto našly cestu i četné výrobky slavné značky Rafael, mj. řízené rakety vzduch-vzduch krátkého dosahu Python-4 (100 kusů) a Python-5 (750 kusů) a rakety středního dosahu Derby (dvě dodávky 20 a 750 kusů). Ony dvě dodávky po 750 kusech mají sloužit pro komplety protiletadlové obrany SPYDER-MR, kdežto ty méně početné jsou určeny pro použití na letounech HAL Tejas, Indie však uvažuje také o integraci s dalšími typy stíhaček. Izrael nabízí Indii i zdokonalenou raketu I-Derby ER, jejíž max. dolet se díky motoru se dvěma pulsy zdvojnásobil z 50 km na 100 km. Rafael dokonce pro Indii navrhl další verzi zvanou Derby Mk III, jež by mohla zahrnovat také indické součásti a měla by se licenčně vyrábět v Indii.

Naváděné bomby řady Spice
Indie zakoupila též zaměřovací kontejnery řady Rafael Litening (konkrétně verze Litening-3 a Litening-4I) a převzala dvě dodávky po 100 exemplářích naváděných pum Rafael Spice 2000. Jde o zbraně, které kombinují klasické „železné“ bomby o váze 2000 liber (tedy cca 907 kg) a špičkovou naváděcí soustavu. Slovní označení se nejdříve psávalo velkými písmeny, tzn. jako SPICE, neboť se vlastně jedná o zkratku sloganu „Smart Precision Impact Cost Effective“, ale stále častěji se uvádí také pouze forma Spice. Systém obsahuje autonomní inerciální navigační přístroj, terminál satelitní navigace a elektrooptický senzor. Vypuštění bomby se obvykle děje ve větší vzdálenosti od cílového prostoru, k němuž Spice autonomně doklouže, načež aktivuje elektrooptický senzor. Palubní počítač poté porovná obraz ze senzoru s předem známými daty o cíli a uskuteční útok. Jak již bylo zmíněno, puma Spice disponuje i satelitní navigací, ovšem ta slouží spíš jako doplňková, protože mezi hlavní výhody této zbraně patří schopnost zaútočit i v situaci silného rušení signálu GPS. K původní verzi Spice 2000, která dokáže doklouzat do dálky až 60 km, posléze přibyla zbraň Spice 1000, jež je určena ke konverzi pum o váze 1000 liber (tj. asi 454 kg) a díky rozkládacím křídlům nabízí dosah 100 km. Stejný dolet poskytuje i nejmenší člen „rodiny“, a sice puma Spice 250, u které ale přibyl také datalink, který dovoluje aktualizaci dat o cíli i během letu, případně napadání pohyblivých cílů. Pilot letadla díky tomu také může vyhodnotit účinky předchozích útoků, popř. útok přerušit nebo bombu přesměrovat na jiný cíl. Díky nízké hmotnosti lze pumu Spice 250 kombinovat se závěsníkem SQR (Smart Quad Rack), který pojme čtyři exempláře, takže např. letoun F-16 dokáže přepravit celkem 16 těchto zbraní a letoun F-15 dokonce až 28 exemplářů.

Novinka zvaná Spice 250 ER
Zbraně řady Spice se nejspíše již opakovaně dočkaly bojového nasazení v izraelském letectvu, jenže o tom z pochopitelných důvodů neexistují přesnější informace. Nesporné však je, že své bomby Spice 2000 nejméně jednou použilo letectvo Indie, a to 26. února 2019, když provedlo úder na výcvikový tábor teroristů u pákistánského města Bakalot. Pumy shodila bojová letadla Mirage 2000H. Není tedy náhodou, že právě Indii si firma Rafael zvolila pro představení další zbraně série Spice, jež nese jméno Spice 250 ER (Extended Range). V tomto případě již nejde jen o klouzavou pumu, protože do zbraně je zabudován kompaktní proudový motor a nádrž na letecké palivo JP-8 či JP-10. Prakticky vzato se tak jedná spíše o velmi malou střelu s plochou dráhou letu a dosahem údajně přes 150 km. Malé rozměry zůstávají zachovány, takže stále lze pod jeden závěsný bod letounu umístit závěsník SQR se čtyřmi zbraněmi, ale kromě doletu se znovu zlepšily i naváděcí schopnosti. Izraelci zmodernizovali řídicí a senzorový systém, který zahrnuje pokročilé prvky umělé inteligence a strojového hlubokého učení, díky čemuž dokáže s vyšší přesností a spolehlivostí samočinně identifikovat a zaměřovat statické i pohyblivé cíle. Samozřejmě však stále platí, že do procesu může prostřednictvím datalinku kdykoli zasáhnout lidský operátor, resp. pilot letounu-nosiče. Ničivý účinek odpovídá bombě o váze 250 liber (tj. asi 113 kg) a kromě klasické tříštivo-trhavé náplně existuje také průrazná verze proti odolným objektům. Přesnost dopadu se pohybuje kolem 3 m, což značně omezuje vedlejší škody. Právě Indie je neoficiálně považována za prvního zájemce o Spice 250 ER, ovšem izraelská novinka nepochybně vzbudí zájem i u dalších vzdušných sil.
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Rafael ROCKS
Na veletrhu Aero India 2021 samozřejmě značka Rafael prezentovala také další své produkty, o které by mohlo mít zájem letectvo Indie, případně další země jižní či jihovýchodní Asie, jež náleží mezi zákazníky zbrojního průmyslu židovského státu. Jednalo se mj. o raketu ROCKS, jež de facto reprezentuje ze vzduchu vypouštěnou leteckou balistickou střelu. Vznikla vlastně jako kombinace konstrukce létajících terčů řady Arrow (které se užívají k imitaci balistických raket při vývoji a zkouškách systémů protiraketové obrany) a naváděcího systému z pum řady Spice. Dosah rakety ROCKS nebyl oficiálně uveden, avšak pravděpodobně přesahuje 300 km. Více o zbrani Rafael ROCKS najdete v ATM 4/2019.
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