Nagmapop, Nakpilon a Ofeq:
Další izraelské konverze tanků

Izrael je hlavním proponentem tzv. těžkých obrněných transportérů a těžkých bojových vozidel pěchoty, tedy pěchotních obrněnců zkonstruovaných na bázi tanků. Redakce ATM nyní získala exkluzivní informace o dalších třech typech, kterými jsou Nagmapop a Nakpilon na šasi tanku Centurion a vozidlo Ofeq na základě Merkava Mk 2.

Mezi četné zvláštnosti izraelské armády patří i fakt, že v ní neslouží „klasická“ bojová vozidla pěchoty, jaká známe ze zemí NATO či Ruska. Z několika důvodů se židovský stát rozhodl pro odlišný přístup, který dnes začínají napodobovat další armády, a to pro konstrukci vozidel, jež se začala označovat jako těžká bojová vozidla pěchoty nebo těžké obrněné transportéry (zatím nepanuje úplná shoda na přesném odlišení obou termínů). V zásadě se jedná o konverze tanků do podoby pěchotních obrněnců, což garantuje především mnohem vyšší úroveň ochrany, než jakou nabízejí klasické OT/BVP. Dnešní článek navazuje na text v ATM 3/2013, v němž jsme popsali některé izraelské přestavby tanku Centurion.

Od Centurionu k obrněnci Nakpilon
Na úvod bude vhodné alespoň stručně připomenout genezi izraelských obrněných vozidel, jež využívají podvozek letitého, avšak velmi povedeného britského Centurionu. V první polovině 80. let vznikla první generace nazývaná NagmaSho’t (složenina ze slov Nagma, což znamená obrněný transportér, a Sho’t, což je izraelské označení pro Centurion), která dovedla přepravit až šest pěšáků ve zvýšené korbě. Na konci 80. let se objevil typ druhé generace, který obdržel jméno Nagmachon a díky rozměrnější nástavbě dopraví až deset pěšáků, zvýšila se i odolnost. Třetí generace vstoupila do služby na přelomu 80. a 90. let pod názvem Nakpadon. Vyznačuje se především značně zvýšenou odolností, jelikož celou korbu pokrývá modulární a dynamický pancíř. Dopravní kapacita zůstala shodná, ale silnější ochrana způsobila nárůst hmotnosti, což si pak vynutilo použití silnějšího motoru a nové zavěšení kol (oba prvky byly převzaty z tanků řady Merkava). Zároveň byl zařazen do služby také ženijní transportér Puma, který má nízkou korbu pro přepravu ženijního družstva a nese různá účelová (hlavně odminovací) zařízení. Od nového století můžeme některá z uvedených vozidel vídat též s vyvýšenými, plně uzavřenými hranatými nástavbami, jimž se přezdívá „bunkry“ nebo „psí boudy“. Začaly se ale objevovat i informace o dalších dvou derivátech Centurionu. Existence prvního byla potvrzena roku 2007, kdy se objevila fotografie čehosi, co vypadá jako Nakpadon s dveřmi v čele korby. Vozidlo se nazývá Nakpilon a vzniklo jen v několika málo exemplářích, které provozuje speciální ženijní útvar izraelské armády Yahalom („Diamant“), jenž se stará mj. o zneškodňování bomb nebo o likvidování pašeráckých tunelů z Pásma Gazy. Skrze přední dveře tak mohou vojáci bezpečně vstupovat do tunelů nebo vypouštět ven pozemní roboty.

Nagmapop se senzorovým stožárem
K vysvětlení poslání dalšího speciálního obrněnce na povozku Centurionu je třeba se vrátit do vzdálenější historie a připomenout, že Izrael tradičně vyrábí úpravy tanků, které mají výšková pozorovací zařízení ke sledování bojiště přes překážky, Prvním z nich byl Sherman Eyal, jenž nesl zvedací plošinu a před válkou v roce 1973 se užíval pro pozorování přes val u Suezského průplavu. Druhý typ, pořád zavedený ve službě, se nazývá Magach Tagash Akrav, je postaven na bázi mostní verze tanku M60A1 a má na výsuvném stožáru hranatou obrněnou kabinu, kde se nachází pozorovatel s kulometem. Tato vozidla se používají vlastně jako „pohyblivé strážní věže“ u zdi, jež odděluje Izrael od Pásma Gazy. A s podobným účelem vznikl i obrněnec, jenž má jméno Nagmapop a reprezentuje další zvláštní úpravu typu Nakpadon. Zdroje se neshodují v tom, kdy přesně vzniknul, neboť část mluví o jeho nasazení již během tzv. druhé palestinské intifády (2000), kdežto jiné uvádí, že byl vyvinut až na bázi zkušeností z této událostí. Jisté je, že Nagmapop byl od roku 2005 nasazován na hranicích s Libanonem a nyní jej lze spatřit také u zdi u Pásma Gazy. Jeho základ představuje transportér Nakpadon, na jehož zádi je umístěný nápadný sklopný teleskopický stožár. Má šest dílů o délce zhruba mezi 5 a 6 m, což umožňuje vysunutí do maximální výšky mezi 30 a 35 m. Na konci stožáru se pak nalézá senzorový blok, patrně obsahující různé optické a infračervené systémy. Uživatelem těchto speciálních vozidel je Bojový zpravodajský sbor (Combat Intelligence Collection Corps), útvar zahrnující celkově pět elitních praporů k průzkumu bojiště. Organizačně je podřízený generálnímu štábu armády, ale funkčně podléhá izraelské vojenské rozvědce (Haman).

Ofeq jako náhrada zastaralého M113
Vozidla na základě Centurionů jsou užívána zejména v městském boji a u ženijních sil, kdežto hlavním typem obrněného transportéru u řadové mechanizované pěchoty je Namer, vytvořený na šasi tanku Merkava Mk 4. Stále slouží také vozidla Achzarit, jejichž základem jsou kořistní tanky T-54/55. Donedávna se užíval rovněž letitý transportér M113, ale při operaci Protective Edge v Pásmu Gazy (2014) zahynulo v jednom tomto obrněnci sedm vojáků po zásahu zbraní RPG-29, což vedlo k rozhodnutí zmíněný typ co nejrychleji vyřadit. Původně se plánovalo, že se jeho nástupcem stane Namer, ale náhrada v poměru 1:1 by bylo enormně nákladná, a tak se sáhlo k alternativnímu řešení. Jeho základem je tank Merkava Mk 2, výsledné vozidlo dostalo jméno Ofeq („Horizont“) a jeho první prototyp byl zřejmě v říjnu 2015 předán ke zkouškám u 7. obrněné brigády. Z původního tanku zůstává korba s motorem vepředu, avšak místo věže se nachází vyvýšená pevná nástavba, která pojme pěší družstvo, což v izraelské armádě znamená zpravidla devět mužů. Nástavbu pokrývá mřížové pancéřování na ochranu proti kumulativním hlavicím. Podobně jako v případě vozidla Namer se počítá i se vznikem speciálních verzí, a to nejméně čtyř. Má to být vozidlo velitelské/spojovací, zdravotnické, logistické a opravárenské. Na základě velkého množství antén u prvního prototypu se dá soudit, že odpovídá vozidlu pro velitelské účely, a jeden zdroj přímo uvádí, že v rámci zkoušek sloužil jako mobilní velitelské stanoviště pro dělostřelectvo. Podle údajů ze začátku listopadu už vznikají další prototypy, jež mají odpovídat logistické a zdravotnické verzi. Zatím nebylo rozhodnuto, kolik ze zhruba 330 uskladněných tanků Merkava Mk 2 se přestaví na vozidla Ofeq, avšak vzhledem k naléhavosti nahrazení M113 nepochybně půjde o tříciferný počet.
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