Rafael ROCKS:
Další letecká balistická raketa

Izrael patří mezi významné dodavatele zbraní pro Indii, jak prokázal též svou rozsáhlou účastí na veletrhu Aero India 2019. Zbrojovka Rafael tam představila novou leteckou střelu ROCKS, která vlastně kombinuje prvky dvou jiných úspěšných produktů této společnosti a mohla by být vysoce efektivním nástrojem vzdušného napadení.

Letecké balistické rakety představovaly po dlouhou dobu jisté „tabu“. V období studené války se na nich pracovalo, byť USA a SSSR tyto práce vesměs přerušily nebo utlumily. Později ale tento koncept zaujal také Čínu, v podobě zbraně Kinžal se nedávno znovu vyskytl i v Rusku a mezi dodavatele těchto zbraní se zařadil i Izrael. Tamní zbrojovka IAI v roce 2016 představila koncept zbraně Sky Sniper (více v č. 2016), jejíž jméno se pak změnilo na Rampage, a nyní se pro realizaci podobného projektu rozhodla firma Rafael.

Hybrid terče a naváděné bomby
Původ obou zbraní je ovšem zásadně odlišný, protože raketa Rampage vznikla v podstatě jako ze vzduchu odpalovaná modifikace dělostřelecké zbraně EXTRA, kdežto střela ROCKS se dá popsat jako velmi zajímavý „kříženec“ dvou jiných konstrukcí značky Rafael. Jak známo, tato firma produkuje také balistické terče řady Sparrow, které slouží zejména pro testy izraelského systému protiraketové obrany Arrow. Tělesa Black Sparrow a Blue Sparrow se běžně odpalují ze stíhaček F-15 a imitují rakety krátkého doletu (zejména Scud), kdežto největší raketa Silver Sparrow se vypouští z letounu C-130 a imituje zbraně středního dosahu. Rakety Blue Sparrow a Silver Sparrow mají oddělitelné hlavice. Již dříve se vyskytovaly spekulace, že by pro Izrael nepředstavovalo žádný problém přestavět tyto terče na „skutečné“ rakety, a prezentace zbraně ROCKS dokazuje, že tyto úvahy mířily správným směrem. Ze vzhledu nové rakety lze soudit, že vychází z nejmenšího terče Black Sparrow. Používá naváděcí soustavu, která byla převzata z konstrukce SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective), jak se nazývá souprava navádění pro letecké pumy o váze 1000 a 2000 liber (tzn. okolo 450 a 900 kg). SPICE spojuje inerciální a družicovou navigaci pro navedení pumy do oblasti cíle, načež se aktivuje infračervené čidlo, které srovnává aktuálně snímaná data s předem uloženými informacemi o vzhledu cíle. Tak se zajistí zasažení objektu s přesností údajně na několik metrů.

Spekulace o maximálním doletu
V případě pum SPICE a rakety ROCKS výrobce zdůrazňuje schopnost, která se v dnešní době stává vysoce důležitou, a to možnost nasazení v podmínkách rušení družicové navigace. Samo inerciální navedení totiž na let do cílové zóny úplně stačí a koncové autonomní navádění je již na družicích nezávislé. Pokud je letadlo opatřeno i datalinkem, existuje dokonce také možnost pumu navádět dálkově, resp. manuálním povelovým řízením. Dosud není jasné, zda podobnou schopnost nabídne i raketa ROCKS, avšak překvapivé by to zřejmě nebylo. Společnost Rafael ji propaguje coby přesnou zbraň pro údery na povrchové a podzemní objekty, jež jsou statické nebo „přemisťující se“. Střela může nést běžnou tříštivo-trhavou nálož nebo průraznou hlavici proti odolným podzemním objektům. Vnucuje se určitě otázka, jaký maximální dolet ROCKS nabízí. Výrobce uvádí jen tolik, že má dlouhý dolet pro údery z bezpečné vzdálenosti, aby byl letoun mimo dosah nepřátelské protivzdušné obrany („very significant standoff range“), avšak přesná hodnota publikována nebyla. Izrael sice není signatářem režimu MTCR, který omezuje dosah exportovaných raket na 300 km, ale deklaroval ochotu se jím řídit, a tudíž lze soudit, že ROCKS bude mít zřejmě dosah kolem tohoto limitu, byť podle výkonů terčů série Sparrow se dá odhadovat, že jeho potenciál může být větší. Stroj F-16 může nosit až čtyři rakety a prvním zákazníkem je patrně samo izraelské letectvo, pro něž by se ROCKS mohl stát velmi účinným prostředkem pro „chirurgické“ údery v celém regionu.
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