Eitan nastupuje:
Izraelský obr míří do sériové výroby

Izraelský osmikolový obrněnec Eitan v roce 2019 s úspěchem dokončil náročné vojskové testy. Do finiše dospěl také vývoj příslušné věže a armáda zvolila systém aktivní ochrany, a proto již nic nebrání tomu, aby se rozběhla sériová produkce.

O obrněnci Eitan jsme poprvé informovali v č. 9/2016, jelikož v srpnu 2016 se předvedl první prototyp. Druhý exemplář vyjel v listopadu 2018 a potvrdil, že Eitan („Vytrvalý“) představuje pro židovský stát velký průlom. Jeho armáda dosud osmikolové transportéry odmítala, jelikož na první místo tradičně dávala ochranu osádky, jež u kolových platforem nepostačovala. Eitan má ale přesně to zásadně změnit a spolu s obrněnci Merkava Mk 4 a Namer má vytvořit trojici základních platforem Izraelských obranných sil.

Opravdu obrovské rozměry
Armády řady zemí zredukovaly arzenály pásových obrněnců ve prospěch kolových platforem, což se neobešlo bez kritiky ve smyslu, že to znamená snížení odolnosti a terénní pohyblivosti. Židovský stát se rozhodl, že svoje zastaralé transportéry M113 nahradí kolovým vozidlem, ale s tím, že schopnosti v terénu i pancéřová ochrana osádky musí vzrůst. Zdálo se to jako značně podivná, podle některých hlasů nereálná koncepce, jenže izraelští konstruktéři opět ukázali, že slovo „nemožné“ v jejich slovníku prostě nefiguruje. Obrněnec Eitan od zbrojovky IMI (Israel Military Industries) řeší otázku odolnosti i průchodnosti kolových platforem jednoduše tím, že je opravdu velký, resp. spíše gigantický. Přesné parametry sice dosud publikovány nebyly, ale z fotografií lze určit, že na délku měří přes 8 m, zatímco šířka i výška po strop korby přesahují 3 m. Obrněnec spočívá na osmi kolech o průměru cca 1,6 m. Hmotnost se má pohybovat mezi 30 a 35 tunami, což dohromady poměrně jasně znamená, že Eitan je největší a nejtěžší kolový transportér světa. Tomu má logicky odpovídat i špičková úroveň pancéřování a vnitřní prostor pro celkem dvanáct osob (tři členy osádky a devět pěšáků). Eitan pochopitelně neplave, neboť židovský stát by tuto schopnost asi těžko využil, ovšem dieselový motor o výkonu 560 kW by měl propůjčovat rychlost přes 90 km/h a dojezd asi 1000 km. Podvozek s průřezem ve tvaru V by měl zabezpečovat vynikající ochranu proti minám.

Nová střelecká věž Crichon
Očekává se, že celá korba odolá zásahům střelami ráže 14,5 mm, zatímco čelo vydrží i zásahy malorážových kanonů. Vozidlo dostane i dynamickou ochranu a aktivní ochranný systém, což měl být podle původních předpokladů typ Rafael Trophy. Izraelská armáda však v srpnu 2019 dala šanci konkurenci a zvolila komplex Elbit Iron Fist Light Decoupled, jenž je znám též pod hebrejským názvem Hetz Dorban („Dikobrazí osten“). Prototyp vozidla Eitan byl prezentován jen s malým kulometným modulem, ale v září 2019 se představila nová podoba, která se vedle mnoha menších úprav vyznačuje novou věží Crichon. Hlavní výzbroj tvoří 30mm kanon ATK (byť se již spekuluje o budoucí instalaci 40mm zbraně) na lafetě s odměrem až 70 stupňů, aby se dala vést palba na cíle ve vyšších patrech městské zástavby. Věž nese též 7,62mm kulomet, 60mm minomet, trubice pro protitankové střely Gill (hebrejské jméno „rodiny“ Rafael Spike), dýmové granátomety a bloky Hetz Dorban. Shodné věže má obdržet i část pásových obrněnců Namer. Věž navrhli inženýři z odboru bojových vozidel MANTAK na ministerstvu obrany za kooperace s firmou IMI, jež zajistí také sériové dodávky, zatímco většinu elektroniky by měla dodávat společnost Elbit. V letošním roce má začít produkce obrněnců Eitan, jež tak budou od roku 2021 nastupovat na místo transportérů M113. Zkoušek vozidla se účastnili též zahraniční pozorovatelé, takže Izrael očekává i exportní úspěchy.
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