Obrněnec Eitan:
Izraelská osmikolová novinka

Nabídka kolových obrněných transportérů na světovém trhu je skutečně široká, ovšem i přesto se novinka představená 1. srpna dočkala značné pozornosti. Izraelský obrněnec jménem Eitan totiž patří k největším a nejodolnějším kolovým vozidlům vůbec a podobně jako další izraelská technika zřejmě bude ve své kategorii definovat novou úroveň.

Uplynulé měsíce byly opravdu bohaté na informace o obrněných vozidlech z Izraele. Objevily se zprávy o novém těžkém pěchotním obrněnci Ofeq (více v ATM 1/2016), již známé vozidlo Namer obdrželo systém aktivní ochrany Trophy a zkoušky zahájila rovněž jeho ženijní úprava (viz ATM 3/2016). A první den srpna skončilo napínavé čekání na vozidlo, jehož existence se stala známou již loni na jaře, teprve nyní se však představil první prototyp. Eitan („Vytrvalý“) se má stát prvním osmikolovým obrněným transportérem izraelské armády, samozřejmě by to ale nebyli Izraelci, kdyby nevytvořili skutečně výjimečné vozidlo, které se v řadě ohledů jaksi vymyká zavedeným standardům v tomto oboru techniky.

Změna názoru izraelské armády
Již roku 2012 se objevily první zprávy o izraelském plánu jménem Rakiya („Horizont“), který představuje záměr kompletní reformy pozemních sil armády židovského státu. Plán ale doznal jistých změn po operaci v Pásmu Gazy v létě 2014 (operace Protective Edge), kde se projevila již nedostačující odolnost obrněných transportérů M113. Původně se předpokládalo, že se tato zastaralá vozidla vyřadí ve prospěch obrněnců Namer, které vycházejí z tanků Merkava Mk 4, to by však bylo finančně příliš náročné. V rámci levnějšího a zřejmě spíše dočasného řešení se tedy sáhlo ke konverzi starších tanků Merkava Mk 2 na transportéry Ofeq a současně došlo ke zrychlení vývoje jedné z položek projektu Rakiya, kterou je kolové obrněné vozidlo Eitan. To mělo původně vstoupit do služby okolo roku 2025, tento proces se však má hodně urychlit. Již samotná existence takového vozidla, která byla konkrétně oznámena na jaře 2015, představuje pro izraelskou armádu cosi neobvyklého, protože (pokud nepočítáme malý počet vozidel řady BTR pocházejících z kořisti) Izraelci osmikolové transportéry nikdy neprovozovali. Ačkoli se jednu dobu řadili k zájemcům o americká vozidla Stryker, po zkouškách trojice kusů z nákupu sešlo, jelikož Stryker byl údajně vyhodnocen jako nedostatečně odolný. To bylo koneckonců i hlavním důvodem, proč Izrael o tento druh obrněnců nikdy neprojevil větší zájem. Jak známo, nepříliš početný židovský národ podřizuje takřka všechno ochraně životů a zdraví vojáků, což naprostá většina kolových vozidel nemohla zajistit, protože obvykle platilo, že kolová vozidla z hlediska odolnosti i výzbroje zaostávají za pásovými.

Největší kolový transportér světa
Tato situace se však postupně dramaticky změnila. Modulární konstrukce vozidel a věží, resp. zbraňových stanic způsobila, že kolová vozidla už se po stránce ničivé síly naprosto vyrovnají těm pásovým. A kolové obrněnce nové generace se vyznačují podstatně silnější ochranou, jež bývá také řešena modulárně a může zahrnovat i dynamický pancíř či systémy aktivní ochrany. Jako příklady takových typů lze jmenovat např. německý Boxer, francouzský VBCI nebo loni předvedený ruský Bumerang. Posledně zmíněný typ se ale odlišuje tím, že nepřišel o možnost plavby, kdežto větší odolnost dnešních západních osmikolových transportérů obvykle mívá za následek nárůst váhy výrazně přes 20 tun (typ Boxer váží dokonce 32 tun), a proto již obvykle plavat nedokážou. Oznámení existence prototypu izraelského vozidla Eitan, jenž byl zhotoven inženýry oddělení pro vývoj obrněné techniky na tamním ministerstvu obrany (MANTAK), si tedy vysloužilo velkou pozornost, neboť se očekávalo, že Izraelci zkoušejí vozidlo, které bude zřejmě mimořádně rozměrné a těžké, ale také mimořádně odolné. A tato očekávání se ukázala jako zcela oprávněná. Fotografie a filmové záběry vozidla Eitan dokazují, že se jedná o patrně největší osmikolový obrněnec na světě, který předstihuje i ruský Bumerang. Z rozměrů osob a zbraňové stanice se dá přibližně vypočítat, že korba je dlouhá přes 8 m a výška po strop korby přesahuje 2,5 m (a průměr kol činí asi 1,5 m). Podle oficiálních informací by se měla provozní hmotnost pohybovat (podle verze) mezi 30 a 35 tunami. Eitan proto pochopitelně neplave, což ale v pouštních podmínkách Izraele logicky příliš nevadí.

Všechno pro maximální odolnost
Základní konfigurace vozidla Eitan odpovídá standardu zavedenému v této kategorii. Motor je umístěný v přední části vpravo, kdežto směrem vlevo dozadu od něj má své místo řidič; motor je dieselový agregát amerického původu s uváděným výkonem cca 750 koní, tj. 560 kW. Dále za řidičem se nalézají místa dalších dvou členů osádky, a sice velitele a střelce. Každý z mužů má vlastní vstupní a výstupní poklop. V zádi vozidla Eitan se pak nachází prostor pro výsadek v počtu devíti mužů, a proto celková kapacita činí dvanáct osob. Ke vstupu a výstupu výsadku slouží velké dveře v zádi, které jsou ze stran chráněny úložnými schránkami. Max. rychlost na silnici má přesahovat 90 km/h, ale filmové záběry zkoušek dokazují, že Eitan zřejmě bude mít i pozoruhodnou terénní průchodnost, ke které vedle neobvykle velkých kol přispívají mohutné závěsy s velkým rozsahem odpružení. Zdá se, že podvozek má tvar dvojitého V, což dokazuje důraz na odolnost proti minám či dalším výbušným nástrahám. Pokud jde o odolnost korby, ta je v základní verzi zajištěna několika vrstvami pasivního (zřejmě kovokeramického) pancíře a dá se doplnit přídavnými modulárními bloky a dynamickou ochranou, jež ovšem na prototypu dosud patrně není. Odhaduje se, že odolnost boků korby v základní podobě se bude dle normy STANAG 4569 pohybovat alespoň na úrovni 4 (tedy proti 14,5mm průbojné munici), zatímco odolnost čela korby odpovídá nejméně úrovni 5 (tzn. i proti 25mm kanonům). Sériová podoba vozidla Eitan má dostat také systém aktivní ochrany Rafael Trophy, ovšem z fotografií se zdá, že také tento prvek dosud na prototypu obrněnce chybí.

Různá výzbroj pro dvě provedení
Eitan dostane soustavu pro rozhled kolem vozidla IronVision (více v minulém vydání ATM) a samozřejmě i terminál systému řízení bojiště (BMS). Zatím byly oznámeny dvě verze vozidla, z nichž ta první má sloužit jako obrněný transportér a odpovídá prototypu, na němž se nachází dálkově ovládaná stanice Rafael Samson Mini s kulometem ráže 12,7 mm, zatímco u poklopu velitele se nachází lafeta pro ručně ovládaný kulomet FN MAG ráže 7,62 mm. Druhá varianta má plnit roli bojového vozidla pěchoty a firma Rafael pro ni vyvíjí novou dálkově řízenou věž s kanonem ráže 30 nebo 40 mm (a možná také trubicemi pro protitankové rakety). Očekává se spíše příklon k oné větší ráži, neboť ta by odpovídala nynějšímu trendu u pásových i kolových pěchotních obrněnců. Kalibry 20 či 25 mm se dnes již pokládají za nedostačující, 30 mm platí za minimum a lze pozorovat obecný přesun ke kategorii kanonů střední ráže, tedy 35, 40 nebo i 57 mm. Z taktického hlediska by měl Eitan fungovat jako doplněk těžkých pásových vozidel Namer, oproti nimž ovšem bude levnější (údajně až o polovinu), takže bude zřejmě pořizován ve vyšších počtech, což umožní efektivně nahradit transportéry M113. Proto lze usoudit, že se objeví i další verze, např. velitelská, sanitní a minometná. Vysoká rychlost obrněnců Eitan má dovolit rychlý přesun vojáků mezi sektory bojiště. Vozidlo, u něhož se zdůrazňuje také design uzpůsobený specifickým potřebám židovského státu (byť export pochopitelně vyloučit nelze), by mohlo vstoupit do řadové služby kolem roku 2020, ale nejnovější zprávy uvádějí, že vojáci by mohli první exempláře získat dokonce již v roce 2018.
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Perspektivní vozidlo Carmel
Kromě kolového obrněnce Eitan, který by měl fungovat v podstatě coby lehčí doplněk vozidel Namer, figuruje v onom plánu Rakiya také další nový obrněnec. Nese označení Carmel, což je v hebrejštině zkratka pro „perspektivní obrněné bojové vozidlo“, a měl by sloužit vlastně jako analogický doplněk 65tunových tanků Merkava Mk 4. Proto se zdůrazňuje, že Carmel nebude nějaká „Merkava Mk 5“, nýbrž podstatně lehčí a odlišně koncipovaný design. Hmotnost proto bude zhruba podobná jako u vozidla Eitan, ovšem Carmel bude pravděpodobně pásový a bude vyzbrojen daleko silněji, dost možná na úrovni plnohodnotného tanku. Osádku by mohli tvořit tři, možná dokonce jen dva muži, zřejmě sedící už jen v korbě. Z dalších technologií se někdy zmiňuje hybridní (diesel-elektrický) pohon a kvalitativně nové prostředky zaměřování, velení, řízení apod. Do pěti let má vzniknout demonstrátor programu Carmel a zavedení do služby po boku tanků Merkava Mk 4 se plánuje mezi roky 2025 a 2027.
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