Střela Ra’ad:
Pákistánská zbraň pro vzdušné údery

Dne 2. února 2015 uskutečnil Pákistán již páté zkušební vypuštění své střely s plochou dráhou letu Ra’ad. Dá se oprávněně předpokládat, že Pákistán tak reaguje na raketové zkoušky svého souseda a hlavního regionálního rivala.

V říjnu 2014 provedla Indie zkoušku křižující střely Nirbhay (více v tomto ATM) a v poslední lednový den roku 2015 vzlétla její balistická raketa dlouhého doletu Agni-V (více o ní v ATM 1/2014). A jak je v kontextu mocenského soupeření v jižní Asii pravidlem, odpověď ze strany Pákistánu na sebe nenechala dlouho čekat. Pákistán k tomu zvolil také střelu s plochou dráhou letu, která se ale od zmíněné indické zbraně značně odlišuje základní konstrukcí, maximálním dosahem a tím, že vznikla primárně jako výzbroj letounů.

Vývoj střely z Jihoafrické republiky
V roce 2005 oznámil Pákistán vlastnictví střely s plochou dráhou letu Hatf-VII neboli Babur o maximálním doletu asi 700 km. Střela, zřejmě využívající technologie z Číny (a)nebo Ruska a možná i od USA (jelikož v Pákistánu havarovalo několik střel Tomahawk), byla konstruována pro pozemní odpalovací zařízení, výhledově by měla být upravena i pro start z lodí a ponorek, a navíc byl avizován i záměr vyvinout leteckou verzi. Ze vzduchu odpalovaná střela s plochou letu, jež se objevila v roce 2007, ale evidentně představuje konstrukčně hodně odlišnou zbraň, což ostatně potvrzuje též nové jméno Hatf-VIII neboli Ra’ad („Hrom“). Se střelou Babur však má podle všeho společné to, že nejde o zcela originální pákistánský výrobek. Její historie sahá do konce 20. století, přesně do roku 1999, kdy Pákistán zahájil technickou spolupráci s firmou Kentron (pak Denel Aerospace a dnes Denel Dynamics) z Jihoafrické republiky, jež pracovala na střele MUPSOW (Multi-Purpose Stand-Off Weapon) pro dálkové letecké údery na důležité cíle. Koncepce zbraně vyhovovala i pákistánskému letectvu, které ovšem jevilo zájem o zbraň s větším doletem. Nová zbraň dostala prodloužený trup a místo dvojice bočních sacích otvorů, typických pro MUPSOW, se objevil jediný otvor na spodku trupu. Pákistánská střela obdržela i jinak řešené ocasní plochy, které mají nyní charakteristický tvar H; jde tedy o dvě vodorovné plochy, na jejich koncích se nalézají svislé plochy. Díky prodloužení trupu se posléze výrazně zvětšil dosah, a to z původních 150 km na 350 km. Zůstal zachován hranatý průřez trupu, jenž je určitě projevem snahy o obtížnější zjistitelnost radarem, a také pohon proudovým motorem. Po startu motoru se pod trupem rozkládá šípové křídlo.

Různé hlavice a způsoby navádění
Nová pákistánská zbraň Ra’ad (krycí název vývojového programu údajně zněl Project H-4) je schopna přepravovat několik druhů konvenčních hlavic, mezi kterými má být např. hlavice se submunicí proti letištním dráhám či hlavice proti radiolokátorům, nejspíše vybavená pasivním radiolokačním naváděcím senzorem. Je ovšem takřka nepochybné, že Pákistán počítá pro tuto střelu i s nukleární hlavicí, neboť je známo, že již dokázal svoje jaderné nálože miniaturizovat do potřebných rozměrů, a proto nyní disponuje i malými taktickými hlavicemi s ekvivalentem 10 nebo 35 kilotun. První test střely se uskutečnil 25. srpna 2007. Podle sdělení pákistánského letectva, které test provázelo, je střela schopna útočit rovněž na námořní hladinové cíle, byť je zřejmé, že primární poslání představují údery proti významným pozemním objektům. Pro tyto účely nese střela naváděcí soustavu, jež spojuje inerciální navigaci, terminál satelitní navigace (kromě soustavy GPS/NAVSTAR údajně přijímá i signály z čínské sítě Beidou) a možná také senzory pro let v malé výšce TERCOM a koncové navedení DSMAC, které srovnávají obrazy terénu a cíle s grafickými informacemi, nacházejícími se v paměti palubního počítače. Druhou zkoušku absolvovala střela Ra’ad dne 6. května 2008, třetí následovala 29. dubna 2011, čtvrtá proběhla 30. května 2012 a pátá, jak bylo zmíněno, 2. února 2015. Pokud je zatím známo, pro všechny zkoušky byla použita letadla Dassault Mirage III, která byla v rámci programu ROSE (Retrofit Of Strike Element) opatřena novou avionikou pro útoky na pozemní cíle. Vedle toho existuje možnost, že by zbraně Ra’ad mohly nosit rovněž pákistánské letouny F-16. Údajně se ale předpokládá, že jako hlavní nosič této střely by výhledově mohly fungovat modernizované verze čínsko-pákistánského letounu JF-17 Thunder.
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Parametry střely Ra’ad
Celková délka
4,85 m
Startovní hmotnost
1100 kg
Hmotnost hlavice
450 kg
Max. dolet
350 km
Letová rychlost
Mach 0,8
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