Namer pokračuje:
Nové verze izraelského obrněnce

Na konci ledna se objevily fotografie izraelského obrněnce Namer, který je vybaven systémem aktivní ochrany Trophy. Tentýž prvek je umístěný i na další nové variantě izraelského vozidla, která se používá pro ženijní, zejména odminovací činnost.

V izraelské armádě slouží řada neobvyklých typů vozidel na podvozcích tanků. Vrchol vývoje tohoto zvláštního druhu techniky nesporně reprezentuje těžký obrněný transportér (popř. těžké bojové vozidlo pěchoty) Namer, jehož označení spojuje termíny Nagma (pěchotní transportér) a Merkava, z nichž druhé říká, že jde o derivát slavného izraelského tanku (současně ale slovo Namer znamená také „Tygr“). V každém případě ale rozvoj tohoto vozidla pokračuje, protože jeho už tak výjimečnou odolnost zvyšuje aktivní ochranný systém Trophy a probíhají zkoušky jeho varianty Namer Handasa pro ženijní jednotky.

Příbuzný tankové řady Merkava
Tank Merkava představuje už třetí tankovou platformu, kterou Izraelci využili jako základ pro tzv. těžké obrněné transportéry či těžká bojová vozidla pěchoty. První se stal populární britský tank Centurion, na jehož bázi byla vyrobena mj. vozidla NagmaSho’t, Nagmachon, Nakpadon a ženijní Puma (více v ATM 3/2013 a 1/2016), zatímco druhou jsou kořistní T-54/55, jež byly přestavěny na transportéry jménem Achzarit. V obou těchto případech ale původně zřejmě šlo o dočasné či „provizorní“ řešení. Skutečnost, že výše zmíněná vozidla stále slouží, překvapuje možná i samotné konstruktéry. Navzdory tomu je však přece jen nutno zavést náhradu, kterou představují deriváty tanků řady Merkava. Základním důvodem byly zkušenosti z Pásma Gazy, kde se projevila zranitelnost transportérů M113, a tudíž roku 2004 začal vývoj obrněnce, který by využíval šasi Merkava jako základ pro těžký transportér, schopný dopravit tři muže osádky a osm až deset vojáků. Již v roce 2005 začaly zkoušky demonstrátoru na bázi Merkava Mk 1 a definitivní podoba na šasi Merkava Mk 4 byla prezentována v roce 2008. Ačkoliv objednávky obrněnců Namer byly v roce 2014 zredukovány, izraelská armáda dnes vlastní okolo 120 kusů a celkový počet by měl perspektivně přesáhnout 530 kusů. Existuje i možnost exportu, o který už projevily zájem přinejmenším armády Kolumbie a Ázerbájdžánu. Vozidlo Namer zkoušela a následně velmi chválila dokonce i americká armáda.

Komplex aktivní ochrany Trophy
Obrněnec Namer se vyznačuje mimořádně velkou pasivní odolností, což koneckonců zákonitě pramení z faktu, že jde o derivát tanku Merkava Mk 4. Kromě toho je vybavený i dynamickou ochranou a od začátku se plánovala i montáž systému aktivní ochrany „hard-kill“, jenž dokáže likvidovat přilétající projektily z pancéřovek a protitankové řízené střely. Předpokládalo se, že půjde o systém Iron Fist od zbrojovky IMI (Israel Military Industries), především z finančních důvodů ale byl tento záměr odložen. Když se ale potom v rukou palestinských a libanonských ozbrojenců začaly stále častěji objevovat vyspělé pancéřovky a protitankové řízené střely (mj. typ Kornet), bylo přece jen rozhodnuto vybavit aktivní ochranou jak tanky Merkava Mk 4, tak vozidla Namer. Přednost však dostal systém od konkurenční společnosti Rafael, který je znám především pod exportním jménem Trophy, ovšem v izraelské armádě se označuje Meil Ruach („Větrolam“). Zatímco Iron Fist využívá pro likvidaci hrozby přesně mířený projektil, Trophy spoléhá na „spršku“ střepin porývajících větší plochu. Oba systémy užívají pro zjištění hrozeb malé radary. Komplet Trophy, resp. Meil Ruach se již nalézá na velkém počtu tanků Merkava Mk 4 a v roce 2015 zahájil zkoušky upravený exemplář vozidla Namer, na němž se nacházely dva bloky senzorů a efektorů. Od letošního roku se předpokládá montáž těchto systémů jak na nově vyrobené, tak zpětně na již zavedené obrněnce.

Nová verze pro odminovací práce
Vedle toho je třeba zdůraznit, že Namer neplní zdaleka jen roli vozidla pro dopravu a podporu izraelských pěšáků. Existuje totiž i spektrum účelových verzí; jedna z nich je velitelská a další funguje coby sanitní pro transport dvou ležících raněných a zdravotnického personálu (nazývá se i Namerbulance). Na šasi Merkava Mk 3 vznikl vyprošťovací a servisní obrněnec s jeřábem a navijákem, a to v nejméně třech lehce odlišných verzích, společně nazývaných též Nemmera („Tygřice“). S nimi kooperuje nákladní vozidlo Namer Hatef, jež většinou přepravuje nářadí a náhradní součásti pro polní dílny. Zatím nejnovější verzi reprezentuje ženijní Namer Handasa, jehož fotografie se objevily v lednu 2016 zároveň s fotografiemi vozidla s kompletem Trophy. Tím je ostatně chráněno i ženijní vozidlo, na kterém se nachází rovněž dálkově řízené střeliště s 12,7mm kulometem. Snímky zachycují ženijní Namer vesměs při pokládání útočných mostů Yaad a TAB-12 (Towed Assault Bridge), ale základním úkolem vozidla má být likvidace min. Na přední části jsou tedy nesena elektromagnetická zařízení k detekci a aktivaci min a lze tam připojit radlici či vyorávač, na zádi se může nacházet raketový odminovací systém CARPET a na přívěsu obdobné systémy Tzefa či Hatfan. Vedle tří mužů osádky přepraví až deset ženistů. Prototyp dnes prodělává testy u 605. ženijního praporu 188. obrněné brigády a sériová vozidla mají od konce roku 2016 nahrazovat obrněnce Puma.
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