Avenger: Protiletadlový Hummer

Přenosná protiletadlová řízená střela FIM-92 Stinger se řadí k nejznámějším řízeným raketám americké výroby a terénní vozidlo HMMWV (známé i jako Humvee či Hummer) je zaručeně nejpopulárnějším americkým vojenským automobilem současnosti. A zkombinováním těchto dvou typů vojenské techniky byl vytvořen zajímavý mobilní protiletadlový komplex Avenger. Ačkoli nejprve vznikl v podstatě jako improvizace, při následném bojovém nasazení se velmi osvědčil a jeho vývoj pokračuje. Nejnovější variantou je tzv. Laser Avenger, jenž kromě raket a hlavňové výzbroje disponuje i paprskovou zbraní.

Vývoj a úspěšné zkoušky
Na počátku 80. let se americká armáda rozhodla, že potřebuje nový protiletadlový systém pro obranu na krátké vzdálenosti. Dosavadní typ M163 (neboli 20mm kanon Vulcan na podvozku obrněného transportéru M113) neúprosně zastarával a jeho nástupce, jímž se měl stát komplet Sergeant York, se ukázal jako veliké zklamání. V březnu 1983 tedy US Army zveřejnila svoje požadavky, v nichž se objevovalo mj. použití řízených střel země-vzduch FIM-92 Stinger, což přinášelo významný posun proti dřívější představě, že samohybné protiletadlové komplety pro „blízkou obranu“ vojsk používají výhradně samočinné hlavňové zbraně. Specifikace americké armády nejlépe splnil komplet Avenger od zbrojovky Boeing, jež na něm soukromě pracovala již několik let. Díky tomu mohla být „oficiální“ fáze vývoje uskutečněna pozoruhodně rychle, takže první „ostré“ střelecké testy se odehrály již v květnu 1984. Avenger přímo zasáhl dva ze tří terčů a třetí minula střela Stinger ve vzdálenosti, v níž by účinek hlavice znamenal zničení; všechny odpaly provedli operátoři bez předchozí zkušenosti se systémem. Jeden z výstřelů též potvrdil splnění požadavku US Army na palbu za jízdy, jelikož byl uskutečněn během pohybu rychlostí 32 km/h. Po dalších úspěšných testech tedy armáda objednala počáteční sérii dvaceti kusů, jež byla po vojskových zkouškách a nápravě některých menších nedostatků rozšířena na 325 exemplářů. V únoru 1990 podpořil Kongres sériovou produkci a ve stejném měsíci dosáhl komplet Avenger operační způsobilosti jako nástupce M163. V rámci společného systému pro označování elektroniky dostal název AN/TWQ-1 Avenger.

Operační nasazení
První bojové nasazení systému Avenger se odehrálo roku 1991 během operace Pouštní bouře, kde se ostatně předvedla řada verzí automobilu HMMWV (a díky obrovské prezentaci tohoto konfliktu v televizi následovaly požadavky na civilní úpravu vozu, takže se často s nadsázkou říká, že Pouštní bouře byla největší reklama na automobily všech dob). Avenger si vedl dobře, takže si armáda objednala dalších 679 kusů, čímž se celkový počet dostal na 1004 exemplářů. Část vozidel odebrala námořní pěchota a národní gardy. Avenger byl pak nasazen na podporu operací pod velením Severoatlantické aliance v bývalé Jugoslávii, značný počet byl rozmístěn v Jižní Koreji a roku 1999 přišla ještě dodatečná objednávka čtrnácti systémů. Další výraznou mediální prezentaci kompletu Avenger zajistilo jeho nasazení v době po teroristických útocích 11. září 2001, neboť tyto protiletadlové prostředky byly rozmístěny okolo Pentagonu a poté se pochopitelně zapojily i do operací Enduring Freedom v Afghánistánu a Iraqi Freedom v Iráku. V současné době je ve službě v amerických ozbrojených silách kolem 800 exemplářů systému Avenger, přestože námořní pěchota je již z výzbroje vyřadila. Kvality zbraně přilákaly i zájem ze zahraničí. Tchaj-wan odebral asi 70 kusů, dalších 75 směřovalo do Egypta, pak se připojily Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Litva a nejnovějším zájemcem je Chile. (A lze doplnit, že v Japonsku existuje velice podobný komplex Type 93, který používá přenosné rakety Type 91 Kin-SAM na korbě terénního vozu Toyota HMMV).

Technický popis
Avenger využívá šasi automobilu HMMWV, nejprve ve verzi M998, později M1097, která se hodí pro dopravu těžších nákladů. Vozidlo pohání vidlicový osmiválec General Motors, který dodává výkon 112 kW. Systém lze převážet nejen v běžných transportních letounech, ale také ve vrtulnících CH-53. Na ložné ploše automobilu se nachází jednomístná otočná věž opatřená elektrickým pohonem, která má po stranách konzoly pro dvě čtyřnásobná odpalovací zařízení pro řízené střely Raytheon FIM-92 Stinger. Jak známo, původně jde o přenosné zbraně určené pro odpalování z ramene vojáka. Je však málo známým faktem, že střely pro Avenger se nijak neodlišují od těch přenosných; v případě potřeby je lze vyjmout z kontejnerů na věži a odpálit z ramene. Střela Stinger má infračervené navádění; dálkový dostřel různých verzí se pohybuje od 4800 do 8000 m a max. výškový dostup činí 3800 m. Raketa letí rychlostí Mach 2,2 a nese tříkilogramovou tříštivou hlavici (více o kompletu Stinger najdete ve Střelecké revue 3/2010). Ale kromě osmi řízených raket má Avenger navíc jeden 12,7mm kulomet M3P, což je vlastně verze slavného kulometu Browning M2, produkovaná belgickou zbrojovkou FN Herstal. Jeho praktická kadence dosahuje přibližně 1000 ran za minutu a efektivní dosah se pohybuje kolem 1500 m. Na věži kompletu Avenger je kulomet umístěn pod pravým kontejnerem s raketami a disponuje zásobou 200 nábojů. Používá se nejen k postřelování nízko letících vzdušných cílů, ale také proti malým pozemním terčům. Paradoxně právě tato „vedlejší“ schopnost se dnes při bojovém nasazení systému Avenger uplatňuje nejvíce.

Elektronické vybavení
Věž systému Avenger má kruhový odměr, náměr konzol s raketovými kontejnery se pohybuje od –10 do +32 stupňů. Přes zdánlivou jednoduchost disponuje prostředek poměrně výkonným systémem řízení palby a širokým spektrem senzorů. Hlavním zaměřovačem je optický přístroj Recon Optical CA-562 s průhledovým displejem. Druhým významným čidlem je infračervené zařízení Raytheon AN/VLR-1 Avenger FLIR, instalované pod levým raketovým kontejnerem. Společnost Raytheon zhotovila rovněž centrální počítač ACE (Avenger Control Electronics) a laserový dálkoměr s laserem na bázi oxidu uhličitého, kdežto firma DBA dodala videopřístroj pro automatické sledování pohyblivých cílů, díky kterému se může náměr a odměr samočinně nastavovat do optimální pozice pro palbu na vybraný cíl. Avenger má též zařízení pro odlišení vlastních a nepřátelských cílů AN/PPX-3B. Většinu funkcí systému lze řídit i dálkově pomocí zařízení RCU (Remote Control Unit). Od března 1998 se pracovalo na významné modernizaci kompletu Avenger jménem Slew-to-Cue Upgrade. Největší pokrok znamená možnost propojit systém s vyššími stupni velení, takže se věž může natočit do směru přilétajícího cíle ještě před tím, než cíl detekuje samotný Avenger; díky tomu údajně vzrostla pravděpodobnost zachycení a zničení o 50 %. Součástí modernizace je také např. nový počítač, navigační systém NavPAC schopný přijímat signál ze sítě GPS či nové sledovací videozařízení ADEPT30. První zkoušky proběhly v dubnu 2001 a první kusy vstoupily do výzbroje o rok později, z finančních důvodů však „omlazení“ podstoupila jen malá část systémů Avenger.

Varianty a perspektivy
Při nasazení v Iráku bylo ohrožení ze vzduchu minimální, a tak se Avenger uplatnil především jako prostředek pozemní podpory. Kombinace kulometu a senzorového vybavení byla účinná, ale projevilo se omezení kulometu při palbě vpřed, resp. jeho „slepá zóna“. Firma Boeing tedy v roce 2005 reagovala přestavbou osmi exemplářů na variantu Up-Gun Avenger, u které se na místo pravého raketového kontejneru přesunul právě kulomet M3P. Kromě odstranění „mrtvé zóny“ to dovolilo zvýšit zásobu munice na 650 nábojů. Všech osm kusů bylo dodáno 3. pluku obrněné kavalerie a po jeho odchodu z Iráku byly přestavěny zpět na základní konfiguraci, ale Boeing už na základě této improvizace navrhl další úpravu komplexu Avenger, jež má nabízet větší kapacity proti pozemním cílům. Na jedné z konzol by zůstal kontejner s raketami Stinger a na druhé by byly kromě kulometu uloženy dvě protitankové řízené rakety FGM-148 Javelin. V poslední době si však vydobyla velkou pozornost verze nazývaná Laser Avenger, která byla prezentována v září 2007. Na levé konzole je umístěný kontejner s raketami Stinger, uprostřed věže se nalézá 25mm kanon M242 Bushmaster a na pravou konzolu byl uložen laser o výkonu 1 kW, jenž byl na konci roku 2008 nahrazen laserem o dvojnásobném výkonu. Síla paprsku se původně měla využít hlavně pro zneškodňování obávaných IED (improvizovaných výbušných nástrah), ale při zkouškách laser dokázal zničit i malá bezpilotní letadla. Zatím není jasné, zda se Laser Avenger dočká sériové výroby, ale tento projekt v každém případě dokládá vývojový potenciál systému Avenger. „Protiletadlový Hummer“, který vznikl vlastně coby improvizace, má rozhodně šanci prosadit se i na bojišti 21. století.

Lukáš Visingr

Parametry prostředku Avenger
Celková hmotnost
3898 kg
Celková délka
4,95 m
Celková šířka
2,18 m
Celková výška
2,64 m
Hmotnost věže
1178 kg
Délka věže
2,13 m
Šířka věže
2,16 m
Výška věže
1,78 m
Max. rychlost
100 km/h
Max. dojezd
480 km
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