Obrněnec Pereg:
Další přestavba tanku Merkava

Spektrum obrněných vozidel židovského státu se znovu rozšířilo, když byl v červnu 2021 přijat do zkušební služby první prototyp vozidla Pereg. Jde o vyprošťovací prostředek, který využívá základní konstrukci osvědčeného tanku Merkava Mk 3. Tyto tanky se sice již vyřazují, ale díky konverzím mohou nadále poskytovat cenné služby.

Izraelské obranné síly dnes vlastní okolo 550 tanků Merkava Mk 4 (z nich okolo 330 v aktivní službě) a zhruba 820 tanků starší verze Mk 3 (z nich kolem 160 v aktivní službě). K dopravě a podpoře pěchoty se užívají hlavně těžké obrněné transportéry Namer na šasi Merkava, jichž je zavedeno přes 260 kusů a které zastávají i další úkoly (více v ATM 3/2016), pořád však slouží i staré americké transportéry M113 a vozidla Achzarit, Nagmachon a Nakpadon, která vznikla jako konverze tanků na těžké obrněné transportéry (více v ATM 3/2013). V malém počtu byla zavedena do výzbroje i obrněná velitelská vozidla Ofeq.

Nutnost nahradit typ M113
Právě u obrněnce Ofeq („Horizont“) je třeba začít, neboť úzce souvisí i s novým typem Pereg. První zprávy o prostředku Ofeq se objevily na podzim 2015, když byl jeho prototyp předán do výzbroje 7. obrněné brigády (více v ATM 1/2016). Ofeq vznikl vlastně jako reakce na velkou zranitelnost zastaralých transportérů M113 a současně s ohledem na to, že obrněnec Namer je poměrně nákladný. Izraelská armáda v té době skladovala asi 330 tanků Merkava Mk 2, takže bylo rozhodnuto použít část z nich coby základ pro podpůrnou obrněnou platformu, jež zajistí např. velitelské úkoly. Právě obrněnému velitelskému a spojovacímu vozidlu tedy odpovídal i první prototyp obrněnce Ofeq z podzimu 2015. Z původního tanku zůstává podvozek a přední část korby, ale vzadu se místo věže nachází mohutná hranatá nástavba, která teoreticky pojme až devět mužů, ačkoli s rolí transportéru pěchoty se zřejmě nepočítá, jelikož vozidlo je určeno pro specifické podpůrné účely. Vedle velitelského vozidla se pak začalo mluvit o třech dalších verzích, a sice logistické, zdravotnické a vyprošťovací. Předpokládalo se, že konverzí projdou stovky tanků Merkava Mk 2, avšak následně došlo ke změně. V roce 2018 se objevily snímky ukazující vozidlo Ofeq na základě tanku Merkava Mk 3, o čemž svědčí zejména nápadně větší mezera mezi čtvrtým a pátým párem pojezdových kol.

Vztah termínů Ofeq a Pereg
Příčinou byla patrně skutečnost, že tanky Merkava Mk 2 se už pokládaly za nevyhovující, což ostatně prokazuje fakt, že v loňském roce byly definitivně vyřazeny, resp. opustily též záložní sklady, a tudíž IDF vlastní už pouze provedení Mk 3 a Mk 4. Právě skutečnost, že ve skladech se nalézá okolo 660 tanků Merkava Mk 3, vedla k rozhodnutí použít právě tyto obrněnce coby základ podpůrných prostředků. Potvrdilo se to 3. června 2021, kdy 7. obrněná brigáda zařadila do služby obrněné vozidlo zvané Pereg. Samo toto slovo v hebrejštině znamená „Mák“, avšak zároveň jde o akronym pojmu „Platformat Rekem Generit“, tedy „Platforma obrněná obecná“. Ono vozidlo je vyprošťovací, a tudíž nejspíše jde o jednu z dříve zmiňovaných variant vozidla Ofeq. Význam termínu Pereg však zároveň naznačuje, že ve skutečnosti to může být i opačně, resp. že slovo Pereg popisuje základní platformu, která má několik provedení, mezi která patří i velitelské a spojovací vozidlo Ofeq. V každém případě ovšem platí, že jako základ sériového provedení slouží tank Merkava Mk 3. Na všech dosud zveřejněných snímcích vozidel Ofeq se nacházejí sestavy prutových antén a kryty satelitních antén, a tudíž jde o velitelská a spojovací vozidla, kdežto fotografie dvou zbývajících verzí (logistické a zdravotnické) zatím zveřejněny nebyly, byť přinejmenším prototypy zřejmě existují.

Vybavení nového obrněnce
Vyprošťovací obrněnec Pereg využívá stejnou koncepci jako Ofeq, takže jde o konverzi tanku Merkava, která zachovává podvozek a většinu korby, avšak místo věže nese pevnou nástavbu. Tvar této nástavby se však od řešení velitelského vozidla Ofeq poněkud odlišuje, jelikož Ofeq má čelo nástavby svislé, ovšem u vozidla Pereg je použit klínový tvar, který zvyšuje odolnost. Na levé zadní části nástavby je instalován jeřáb s teleskopickým výložníkem, jenž může unést zátěž 2,5 tuny. Na nástavbě se nacházejí také úložné schránky pro nástroje a náhradní součásti a k povrchu schránek jsou uchycena náhradní kola pro pojezdové ústrojí tanků Merkava (totéž řešení se vyskytuje rovněž u dílenské verze transportéru Namer, jež nese název Namer Hatef). Obrněnec Pereg dále disponuje navijákem s tažnou silou zhruba 62 tun, navigační soustavou a terminálem systému velení a řízení Elbit Masua-750 (známého také pod anglickým exportním názvem Torch). Perspektivně se plánuje instalace systému aktivní ochrany a v úvahu připadají typy Rafael Meil Ruach (exportní jméno Trophy) či IMI Hetz Dorban (exportní označení Iron Fist). Předpokládá se, že účelové verze zastaralých transportérů M113 postupně nahradí právě obrněnce řady Pereg/Ofeq, zatímco dopravu a podporu izraelské pěchoty zajistí jednak pásová vozidla Namer a jednak osmikolové obrněnce Eitan.
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