Novinky z Izraele:
Ochrana lidských životů zůstává prioritou

Na letošním ročníku pařížského zbrojního veletrhu samozřejmě nesměla chybět velká expozice izraelských firem. Široké spektrum nabízených výrobků a technologií připomínalo, že židovský stát náleží na špičku nejen v oborech bezpilotních letadel, obrněných vozidel nebo radarových systémů, ale také např. v oblasti výstroje jednotlivce.

Technologická vyspělost izraelského obranného průmyslu představuje dobře známý fakt. Tato mimořádná pozice pramení z několika faktorů, např. z toho, že se Izrael dlouhodobě pohybuje na prvních příčkách žebříčku států podle podílu HDP investovaného do výzkumu a vývoje. Za další významnou příčinu je třeba považovat populační nevýhodu židovského státu ve srovnání s jeho pravděpodobnými nepřáteli, což vedlo k vývoji technologií, které kladou na první místo ochranu životů a zdraví vojáků. Také z toho důvodu Izrael nabízí např. široké spektrum zbraní bez osádky či způsobů ochrany dopravních prostředků.

Komplet FireFly do městského boje
Mezi vůbec nejzajímavější produkty na veletrhu Eurosatory 2018 patřil komplet FireFly firmy Rafael. Do jisté míry jde o dalšího člena řady protitankových řízených raket Spike (proto bývá označován též jako Spike FireFly), jenže v tomto případě se nejedná o klasickou raketu, nýbrž o vyčkávající munici (loitering munition) ve formě miniaturního vrtulníčku s dvojicí souosých rotorů. Létající těleso váží kolem 3 kg, má průměr 8 cm a délku 40 cm a průměr rotorů činí 60 cm. Díky skládacím rotorům lze prostředek FireFly přenášet složený v kompaktním pouzdru a potom rychle rozložit a vypustit. Celá souprava obsahuje tři létající prostředky a ovládací pult, jenž využívá technologie z „rodiny“ Spike. Z těchto raket byl převzat i duální senzor (tj. denní kamera a noční infračervené čidlo), elektrooptické ovládání s možností autonomního navedení i přímého dálkového řízení, systém sledování pohyblivých cílů či systém pojistek. Těleso nese tříštivo-trhavou hlavici o hmotnosti 350 g a pohon zajišťují dva elektromotory, díky kterým se dá s FireFly létat v max. výšce 60 m. Ovládání je možné na dálku 1500 m v otevřeném terénu, popř. 500 m v zástavbě. Baterie vystačí na 15 minut letu. FireFly je propagován zejména coby pozorovací a úderný nástroj pro městské operace, kde je kriticky důležité povědomí o situaci a schopnost „chirurgicky“ zasáhnout ukrytého protivníka.

Vyčkávající munice UVision Hero-30
Do kategorie vyčkávající munice patří též série prostředků Hero od společnosti UVision, která se na výstavě v Paříži pochlubila mj. svým nejmenším výrobkem Hero-30. Číslo v jeho jménu udává jeho max. vytrvalost v minutách. Jedná se o válcové těleso se čtyřmi nosnými plochami a čtyřmi kormidly, jež váží 3 kg a nese hlavici o váze 500 g. Pohon zajišťuje elektrický motor, jenž otáčí vrtulí na zádi a propůjčuje prostředku rychlost okolo 180 km/h. Baterie postačují na max. dolet 40 km. Elektrooptický senzor zajišťuje přesnost navedení do 1 m. Hero-30 používá pneumatickou metodu startu z kontejneru, který lze lehce přenášet, popř. namontovat na různá vozidla, plavidla či vrtulníky. Kromě nejmenšího typu Hero-30 nabízí UVision také větší typy pod jmény Hero-70, Hero-120, Hero-250, Hero-400, Hero-400EC, Hero-900 a Hero-1250, jež zahrnují i zbraně s takřka strategickým dosahem (nejvýkonnější typy mají benzinové motory). Firma UVision nabízí svoje produkty též členům NATO a typ Hero-30 prodělal letos v květnu „ostrou“ prezentaci u oficiálně nejmenovaného „strategického klienta“. Podle dřívějších zpráv se pravděpodobně jednalo o ozbrojené síly Jižní Koreje.

Dva nové typy bezpilotních letounů
Mezi izraelskými výrobci bezpilotních letadel dominuje firma IAI, výrobky tohoto druhu však nabízejí i další značky. Např. společnost Steadicopter prezentovala finální variantu svého typu Black Eagle 50, bezpilotního vrtulníku s letovou vytrvalostí okolo 4 hodin. Prostředek o délce 2,54 m má max. vzletovou hmotnost 35 kg, z čehož až 3 kg může tvořit užitečná zátěž. Řízení lze provádět na vzdálenost až 100 km, vrtulník dosahuje max. rychlosti 126 km/h, jeho dostup činí asi 2700 m a standardní zátěž tvoří senzory k průzkumu bojiště, námořnímu hlídkování či úkolům v oblasti vnitřní bezpečnosti. Další novinku vystavila firma BlueBird, jež se pohybuje především v oboru miniaturních bezpilotních letounů. Její prostředek ThunderB má vzletovou hmotnost do 28 kg a rozpětí 4 m, avšak nabízí výkony běžné u letadel daleko větších, zejména max. vytrvalost 24 hodin, dolet 100 km (lze prodloužit na 150 km) a max. dostup 5000 m. Lze jej užívat např. pro průzkum bojiště, mapování terénu, sledování následků přírodních katastrof či monitorování energetických sítí. V přídi a dvou pouzdrech pod křídlem může nést senzory i jiné vybavení o váze do 4 kg. Max. rychlost letounu ThunderB činí 133 km/h a pro start slouží rampa, která se nachází na dvoukolovém taženém přívěsu.

Obrněné vozy Gaia Thunder a Amir
Velkou pozornost přitáhla i společnost Gaia Automotive Industry, která prezentovala dva typy univerzálních obrněných automobilů. Lehčí Thunder o hmotnosti do 8,7 tuny dopraví 12 osob nebo 1800 kg nákladu a nabízí balistickou odolnost na úrovni STANAG 4569 Level 2 až 3 (tj. proti průbojné puškové munici ráže 7,62 mm) a ochranu proti minám Level 1 (tj. proti ručním granátům a protipěchotním minám). Těžší typ Amir, který existuje ve verzích se čtyřmi a šesti koly, přepraví náklad až 3 tuny a jeho podvozek nabízí ochranu proti minám Level 2b, tj. vůči protitankovým minám s náplní až 6 kg TNT. V případě zájmu zákazníka jej ovšem lze upravit až na STANAG 4569 Level 4, což znamená odolnost vůči střelbě z kulometů kalibru 14,5 mm a minám s až 10 kg TNT. Vozy Thunder a Amir využívají součásti z komerčních vozidel Ford F-550, především motory a prvky podvozků. Lze je vybavit širokým spektrem ručně i dálkově ovládaných zbraní. Vozidlo Amir 6x6 o hmotnosti do 13 tun se představilo i s mohutnou věží, kam lze umístit kanon ráže od 20 do 40 mm, ale chystají se též verze nesoucí minomet ráže 81 či 120 mm, odpalovací zařízení pro řízené střely nebo protiletadlový systém s 20mm kanonem Vulcan. Kromě toho mají vzniknout speciální účelové modifikace obou vozů, mj. průzkumná, ambulanční, zásobovací či hlídková pro mírové operace.

Bezpečné nádrže a odolný kontejner
Systematická snaha Izraelců zvýšit odolnost vozidel a chránit osádku se projevuje i některými nenápadnými, ale důležitými a velmi efektivními opatřeními. Mezi ta patří montáž palivových nádrží, které jsou samosvorné, a proto se v případě průstřelu okamžitě uzavírají, což zmenšuje hrozbu úniku paliva a následného požáru či exploze. Hlavním dodavatelem v Izraeli je značka Magam-Safety, která k výrobě nádrží používá speciální tkanou matrici, na které jsou umístěny vrstvy ohnivzdorného materiálu a vrstvy chemicky citlivé pryže. Výsledný materiál o tloušťce 10 až 12 mm má hmotnost okolo 12 kg na čtvereční metr povrchu. Za 0,1 milisekundy dokáže uzavřít otvor vzniklý průstřelem projektilu do ráže 20 mm. Materiály Magam-Safety se kromě výroby nových nádrží (např. v tanku Merkava Mk 4) dají použít též pro zabezpečení nádrží už existujících, a to nejen na vozidlech, ale i letadlech. Jinou novinku předvedla firma Ortech, od které pochází pancéřovaná podoba kontejneru standardu ISO, tzv. Protected Container. Stejný princip využívá také sada pancéřových plátů, jež lze nainstalovat na už existující kontejnery či budovy. Výrobky společnosti Ortech by měly poskytovat ochranu před malorážovou municí a tlakovými vlnami a střepinami ze 120mm granátů a raket.

Systém FUSION pro nesení batohu
Ozbrojené síly a zbrojní firmy židovského státu tradičně věnují velikou pozornost také výbavě jednotlivce, což dokázala např. novinka jménem FUSION od společnosti Marom Dolphin. Jde v podstatě o odpověď na staré dilema, jak umožnit vojákovi nosit pohodlně co největší zátěž a zároveň nedovolit, aby jej tato zátěž výrazněji omezovala v bojové situaci. FUSION je vlastně jakási „kostra“ („skeleton“) z uhlíkových vláken, jež se za pomoci zvláštních pružných závěsů připojí k taktické vestě vojáka. „Kostra“ poté může nést batoh či jinou zátěž do hmotnosti 100 kg a díky oněm závěsům je zajištěno efektivní rozložení váhy na trupu vojáka. Velice důležitý je i fakt, že připojení a odpojení probíhá rychle, prakticky okamžitě a jediným pohybem, takže v případě nutnosti dovede voják batoh bleskově shodit. Jinou zajímavostí z oboru individuální výbavy jsou infračervené „majáčky“ značky Thermal Beacon, která představila dva nové typy MS-OMR II C a MK-IV. Slouží k identifikaci vlastních jednotek, k čemuž vyzařují signály ve spektrech 3–5 a 8–12 mikrometrů v určených frekvencích. Detekce je možná na vzdálenost až 10 km (popř. z výšky dokonce až 18 km) a váha zářičů nepřesahuje čtvrt kilogramu, a proto je může pohodlně nosit kterýkoli voják na vršku helmy.

Nové typy pozemních radiolokátorů
Firma Seraphim Optronics přivezla novinku, jež vlastně také náleží do pěchotní výbavy. Jde o kompaktní senzorový systém Gabriel, jenž vychází z již existujícího systému Raphael a slouží pro detekci malých pohyblivých pozemních cílů. Prakticky jde o přenosné pouzdro, v němž se nachází miniaturní radiolokátor a sada elektrooptických senzorů. Zařízení sleduje zadaný úsek terénu a v reálném čase předává informace do tabletu operátora, jemuž se situace zobrazuje už pomocí standardních taktických mapových symbolů. Pro přenos dat se dá použít signál Wi-Fi, mobilní sítě či kabel. Přehled letošních izraelských novinek zakončíme u produktů společnosti RADA Electronic Industries, jež se řadí na špičku v oboru kompaktních radiolokátorů, jaké se používají v systémech aktivní ochrany vozidel a nově v systémech pro detekci dronů. První ze dvou novinek je radar eCHR, modernizovaná verze typu CHR (Compact Hemispheric Radar), který je použit v mj. ochranném systému Iron Fist. Druhá premiéra dostala označení xrMHR a jedná se o novou variantu přístroje MHR (Multi-mission Hemispheric Radar), který patří mezi radary s elektronickým směrováním paprsku (AESA) a užívá se ponejvíce ke sledování dronů. Systémy eCHR a xrMHR nabízejí mj. zvýšený dosah a přesnost a společnost RADA doufá, že s nimi uspěje i v rámci výběrových řízení pro US Army.
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