Rafael Hotspur

Zpravodajské i odborné sdělovací prostředky, které přinášejí zprávy nebo analýzy o průběhu nejrůznějších zahraničních vojenských operací a regionálních konfliktů, stále častěji skloňují zkratku IED, neboli Improvised Explosive Device. Do češtiny bývá zpravidla překládána jako improvizované výbušné zařízení. V podstatě se jedná o jakousi provizorní minu, tj. výbušnou nástrahu odpalovanou dotykem či blízkostí cíle, popř. dálkově nebo časovaným detonátorem. Nejmenší IED se svou účinností vyrovnají protipěchotním minám, avšak existují též výbušná zařízení obsahující desítky kilogramů trhavin, která mohou vyřadit z boje třeba i tank. Hlavní hrozbu dnes představují IED v Afghánistánu a Iráku, kde už si vyžádaly stovky životů vojáků koaličních sil i domácích armád a samozřejmě i nevinných civilistů.
Ozbrojené síly vyspělých zemí proto intenzivně hledají metody, jak tomuto nebezpečí účinně čelit. IED je potřeba zjistit, vyhledat, bezpečně odstranit a nakonec bezpečně zlikvidovat. Pro onen poslední uvedený krok, čili efektivní zničení improvizovaného výbušného zařízení, jsou zkoušena různá zařízení. Jsou to např. malé lasery s výkonem ve stovkách wattů či jednotkách kilowattů, jež mohou výbušninu v IED doslova spálit, aniž exploduje. Mezi taková zařízení se řadí americký ZEUS či izraelský Rafael Thor. Není jistě náhodou, že ve vývoji prostředků pro likvidaci IED se značně angažuje Izrael. Armáda židovského státu se totiž s těmito zákeřnými zbraněmi setkala při konfliktu v Libanonu, kde je použila organizace Hizballáh. Leckdy k nim sahají rovněž teroristé z palestinského hnutí Hamás, o čemž svědčí i nasazení těchto zbraní při bojích v Pásmu Gazy na začátku roku 2009.
V roce 2007 zbrojovka Rafael Armament Development Authority představila další prostředek určený pro spolehlivou destrukci IED z bezpečné vzdálenosti. Má název Hotspur a je založen na využití kumulativní nálože, anglicky označované „shaped-charge“. Kumulativní efekt bývá zpravidla základem protitankových zbraní; tlaková vlna vytvořená výbuchu trhaviny umístěné kolem kovové „číšky“ vytvoří z materiálu „číšky“ paprsek s průbojným efektem, který probíjí pancíř (občasné označování kumulativních střel za „průpalné“ je věcně nesprávné). V případě zařízení Hotspur je kumulativní nálož usměrněna tak, že má sice daleko slabší průbojný efekt (ten není při ničení IED tak důležitý), ovšem podstatně větší dosah. Kumulativní paprsek svou vysokou teplotou a účinkem podobným tlouku přivede IED k výbuchu.
Hotspur má podobu krátkého silného válce, na jehož zadním konci se nalézá malý kužel (to je vlastně základna explozivního obalu kumulativní „číšky“). Na boku jsou umístěna jednoduchá optická mířidla. Toto zařízení je montováno na skládacím třínohém stativu, včetně kterého lze celý komplet uložit do batohu. Samotná výbušná nálož váží 2,8 kg, celý Hotspur i se stativem má hmotnost kolem 9 kg. Jak je v případě izraelské techniky obvyklé, použitá výbušnina patří do kategorie inertních, tzn. je u ní minimalizována možnost náhodného odpálení či sekundární exploze, protože k výbuchu je nezbytná elektrická jiskra. V případě vystavení ohni výbušnina jen pomalu a neškodně shoří, ale k explozi nedojde.
Hotspur je ovládán dálkově, aby bylo možné bezpečně zneškodnit IED zpoza vhodného krytu. Výrobce uvádí, že optická mířidla a účinek kumulativní nálože zajišťují stoprocentní likvidaci jakéhokoli známého typu improvizovaného výbušného zařízení na vzdálenost okolo 30 metrů. Je známo, že Hotspur byl oficiálně vyvinut na základě požadavků izraelských ozbrojených sil a je zavedený v operační službě, ačkoli je velice pravděpodobné, že významný podíl na tvorbě oněch požadavků měly rovněž americké ozbrojené síly. Lze proto oprávněně předpokládat, že systém Hotspur je či brzy bude zaveden i ve výzbroji americké armády, která pro něj v Iráku a Afghánistánu rozhodně najde víc než dostatečné uplatnění. Hotspur byl předveden i na mnoha výstavách vojenské a bezpečnostní techniky (např. francouzské Eurosatory 2008), kde vzbudil zájem dalších potencionálních zákazníků.
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