Raketa Brimstone:
Přesný a pohotový úder ze vzduchu

Už v několika konfliktech na Středním Východě se dočkala použití řízená střela, která se řadí mezi nejvyspělejší zbraně vzduch-země na světě. Britská raketa zvaná Brimstone se původně zrodila jako obměna známé americké vrtulníkové zbraně Hellfire, ale postupně se vyvinula do podoby zcela svébytného systému.

Současné konflikty vyžadují, aby vzdušné síly dokázaly velice rychle a přesně zaútočit na cíle na zemi, a to i na cíle malé, pohyblivé a nacházející se mezi civilními objekty. To samozřejmě vyžaduje nejen maximálně přesný zásah, ale také minimalizaci vedlejších škod. Ne vždy se to skutečně daří, rozmach moderních „chytrých“ zbraní však zásadně přispívá k tomu, že letecké údery jsou v tomto směru stále efektivnější. Nejčastěji se sice hovoří o zbraních z USA, avšak americké ozbrojené síly rozhodně nejsou jediné, jež se mohou takovými zbraněmi chlubit, jak dokazuje např. vysoce vyspělá britská střela Brimstone.

Vestavěný milimetrový radar
Řízená raketa Brimstone, kterou vyrábí a nabízí nadnárodní evropská značka MBDA, se svým vzhledem dosti podobá americké raketě AGM-114 Hellfire, kterou známe zejména jako zbraň vrtulníků AH-64 Apache. Není to náhoda, protože vývoj britské rakety začal v roce 1996 jako projekt úpravy americké střely, na což do jisté míry odkazoval i název (Hellfire jako „Pekelný oheň“ a Brimstone jako „Síra“). Britské letectvo požadovalo střelu, která dokáže přesně útočit na nepřátelské tanky a jiné odolné bodové cíle na vzdálenost až 12 mil (tj. cca 20 km). Vývoje se ujala firma GEC-Marconi (pozdější součást MBDA) a v roce 1999 proběhlo první zkušební odpálení, byť tehdy ještě z pozemní rampy. V září následujícího roku střela Brimstone poprvé startovala ze vzduchu, konkrétně z letounu Tornado GR4, který se stal i prvním typem, s nímž byly sériové střely integrovány. Raketa Brimstone ve své základní verzi disponuje naváděním, které využívá aktivní milimetrový radiolokátor zabudovaný v přídi střely, co bylo ve své době považováno za mimořádný úspěch konstrukčního inženýrství. Díky tomuto systému lze velice přesně útočit i na pohyblivé pozemní cíle a zkoušky potvrdily, že Brimstone může zasáhnout i vozidlo jedoucí rychlostí přes 100 km/h. Pro ničení cíle slouží tandemová kumulativní hlavice s destrukční schopností údajně třikrát vyšší, než má americká raketa AGM-65G Maverick. Na letouny se instalují trojité závěsníky a řídicí soustava zajišťuje, že na cíle v jedné oblasti může směřovat současně až 24 raket. Brimstone se dá odpalovat i v salvách, aby bylo možno účinně ničit např. konvoje nepřátelských vozidel. Spadá mezi zbraně kategorie „vystřel a zapomeň“ a v případě nenalezení cíle se bezpečně zlikviduje. Pro navádění lze využít také data z externích zdrojů, např. průzkumných letadel či pozemních senzorů.

Přechod k duálnímu navádění
Letoun Tornado je prvním a zatím i jediným plně certifikovaným nosičem, přestože se plánují též další typy, a sice Eurofighter Typhoon, vrtulník AH-64 Apache a bezpilotní letouny MQ-9 Predator a Protector. V minulosti se počítalo rovněž s letadly s kolmým startem Harrier, avšak u těch se integrace nestihla kvůli jejich brzkému vyřazení. Výhledově by měl střely Brimstone nosit i letoun F-35 Lightning II a jistě není bez zajímavosti, že se tato zbraň běžně uvádí i jako jeden z perspektivních typů výzbroje pro český letoun Aero L-159 ALCA; ten už dokonce byl se střelami Brimstone vystaven, ale není s jistotou známo, zda proběhly i odpalovací zkoušky. V každém případě byly rakety Brimstone zavedeny do řadové služby v britském letectvu roku 2005, avšak trvalo ještě čtyři roky, než došlo k prvnímu vypuštění v reálném boji. Stalo se tak v červnu 2009 v Afghánistánu a šlo rovněž o premiérové nasazení upravené verze Dual-Mode Brimstone. Kvůli riziku vedlejších ztrát se totiž původní střela v této zemi neužívala, jelikož u ní chyběla možnost přímého sledování cíle operátorem na zemi. Střely Brimstone tedy získaly druhý naváděcí systém, a sice laserový, který navádí raketu na odraz laserového paprsku, jenž může být na cíl směřován i pozemními silami. Původní verze s výlučně radarovým naváděním se použila v roce 2011 v Libyi, od té doby se však odpalují pouze „duální“ rakety. Dočkaly se tedy i nasazení proti Islámskému státu, nejprve od září 2014 v Iráku a potom od prosince 2015 v Sýrii. Raketa již byla exportována i do Saúdské Arábie a její nákup zvažuje také Francie pro letouny Rafale. Brzy by mělo vstoupit do služby provedení Brimstone 2 se zvýšeným doletem a společnost MBDA nabízí také námořní variantu, jež by se mohla stát účinným nástrojem pro ochranu plavidel proti útokům malých rychlých člunů.
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Parametry rakety Brimstone
Celková délka: 1800 mm
Průměr těla: 178 mm
Rozpětí ploch: 300 mm
Celková hmotnost: 48,5 kg
Letová rychlost: 450 m/s
Maximální dolet: 20 km
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