Pereh:
Izraelská armáda odtajnila „raketový tank“

Nejpozději od léta roku 2014 bylo známo, že izraelské ozbrojené síly mají něco jako „raketový tank“ s řízenými střelami Tammuz, chyběly však jakékoli další podrobnosti včetně jeho jména. Teprve dne 15. července 2015 izraelská armáda oficiálně přiznala, že je takové bojové vozidlo skutečně zavedeno ve výzbroji a že nese název Pereh.

Již v době mezi světovými válkami se vyskytovaly (hlavně v SSSR) snahy zkonstruovat tanky nesoucí jako hlavní či sekundární zbraň rakety. Tyto pokusy pokračovaly po II. světové válce, ovšem speciální „raketové tanky“ se příliš neuchytily; dlouhodobě se udržela jenom koncepce vypouštění protitankových řízených raket z hlavně kanonu, jež stále představuje součást ruské konstrukční školy tanků. Ostatně také Izrael vyvinul PTŘS jménem LAHAT, kterou je možno odpalovat i z kanonů. Nyní je však již oficiálně potvrzeno, že armáda židovského státu vlastní také jeden typ tanku sloužící speciálně jako nosič raket.

Přesná raketa pod clonou utajování
Jedná se o rakety Tammuz, které pocházejí od zbrojovky Rafael a byly zavedeny do služby již v roce 1981. O samotné střele je stále známo velmi málo přesných informací, což koneckonců souvisí s jejím dřívějším přísným utajováním, protože sama její existence byla publikována až v roce 2011. Raketa o hmotnosti 71 kg má max. dostřel 25 km, avšak modernizovaná verze již disponuje doletem kolem 30 km. Střela je určena pro ničení důležitých bodových pohyblivých a nepohyblivých cílů na bojišti nebo v blízkém týlu protivníka. Nese elektrooptickou naváděcí soustavu, jež zřejmě původně obsahovala jen televizní senzor, ale dnes již disponuje i nočním, resp. infračerveným režimem. Neméně významným prvkem střely je však dálkové bezdrátové datové spojení, díky kterému ji lze zaměřit až po vypuštění (což je vzhledem k doletu mnohdy nezbytné), během letu ji lze přesměrovat na jiný cíl či úplně zrušit útok a je možné i její přímé dálkové řízení, kdy operátor ovládá střelu vlastně „z jejího pohledu“. Soudobé verze mají také poloaktivní laserový systém, a proto mohou střelu navést na cíl předsunutí návodčí, bezpilotní letadla apod. Kromě toho byl celý systém Tammuz integrován do vojenské informační a řídicí sítě Tzayad, která představuje izraelskou podobu „digitalizace bojiště“ a patrně dovoluje (mj.) navádění raket Tammuz kteroukoliv zapojenou jednotkou. Kromě protipancéřové kumulativní náplně může střela dopravit hlavici tříštivo-trhavou, jež se dá údajně použít i proti pomalejším vzdušným cílům, nebo hlavici typu PBF (Penetrate, Blast and Fragmentation), která nejčastěji slouží k ničení cílů za odolnými překážkami (neboli povětšinou uvnitř budov). Díky širokému spektru možností se střela Tammuz, ačkoliv byla původně vyvinuta pro symetrický konvenční konflikt, účinně uplatňuje i při protiteroristických operacích.

První fotografie záhadného tanku
Jako standardní nosič střel Tammuz se v izraelské armádě užívá upravený obrněný transportér M113, v této podobě nazývaný Hafiz. Na jeho korbě se nalézá šestice hranatých kontejnerů se střelami a bloky naváděcího systému, jehož nejnápadnější součástí je výklopná anténa pro ono bezdrátové datové spojení; anténa má charakteristický úzký, plochý a prohnutý tvar. Je ovšem známo, že Tammuz se dá odpalovat též z jiných vozidel, např. zbrojovka Rafael předvádí jeho exportní variantu Spike-NLOS na vozidle HMMWV, vedle toho existuje derivát pro vrtulníky a přenosná varianta pro pěchotu, jež měla být použita při nerealizované operaci Bramble Bush (tj. atentátu na Saddáma Husajna v roce 1992). Při tzv. druhé libanonské válce v roce 2006 ale pronikl na veřejnost první náznak, že existuje i další platforma pro střely Tammuz, tehdy však zřejmě jen málokdo rozpoznal, o co jde. Objevil se nekvalitní snímek neznámého tanku, který byl částečně zakrytý plachtou, ačkoli se dalo usoudit, že jde o nějaké provedení série Magach, tj. tanků M48/M60. Řada daleko kvalitnějších fotografií se dostala na veřejnost až v létě 2014, tedy během operace Protective Edge v Gaze. Bylo zřejmé, že záhadné tanky zachycené poblíž Pásma Gazy a na Golanských výšinách nesou střely Tammuz a že opravdu jde o úpravu tanku Magach. Izraelské obranné síly však čekaly ještě celý rok, a tak byla teprve 15. července 2015 oficiálně přiznána existence „raketového tanku“ Pereh, což v hebrejštině znamená buďto něco jako „divoch“, nebo je to pojem popisující druh divokého osla, jenž je znám ve většině jazyků (včetně češtiny) jako „onager“. Základ „raketového tanku“ reprezentuje americký střední tank M48A5 Patton, v izraelské armádě nazývaný Magach-5; některé zdroje také uvádějí, že Pereh byl zpočátku označován rovněž jako Magach-8.

„Divoch“ jako psychologická zbraň
Bez ohledu na název se vozidlo vyznačuje především kompletně přestavěnou věží, v jejíž zádi se nalézá výsuvné odpalovací zařízení pro dvanáct raket Tammuz (dvě řady po šesti) a rovněž naváděcí blok s typickou prohnutou anténou. Je však velmi příznačné, že v pochodové podobě vypadá Pereh v podstatě jako „normální“ tank, čemuž pomáhá i maketa 105mm kanonu, jež je patrně zhotovena z lehkého kovu. Pereh je na věži a korbě chráněn bloky izraelské dynamické ochrany Blazer a na věži je umístěna i pomocná výzbroj v podobě dvou 7,62mm kulometů FN MAG, známých rovněž pod americkým názvem M240. Osádku „raketového tanku“ tvoří čtyři muži, a to velitel, dva operátoři raket a řidič. Opravdu pozoruhodná je ovšem skutečnost, že se Pereh rozhodně neřadí mezi horké novinky, jelikož odtajnění provázela informace, že vstoupil do služby před více než 30 roky! První kus vznikl již v roce 1982 a nyní fungují tři prapory, tj. okolo čtyřiceti kusů. Při střelbě na cíle v Libanonu (2006), Pásmu Gazy (2008–2009 a 2014) a Sýrii (od r. 2012) vypálily obrněnce již přes tisíc střel. Možná se nabízí otázka, proč byl Pereh odtajněn právě nyní. Snad k tomu přispěl fakt, že sama existence vozidla už byla známa, takže o úplné překvapení pro eventuálního protivníka (ať už jakéhokoli) by nešlo, ale pořád se může jednat o velmi účinnou „psychologickou“ zbraň; nyní totiž nepřátelé musí počítat i s tím, že se v izraelských tankových silách vyskytují vozidla schopná zaútočit na mnohem větší dálku než standardní tanky. Navíc se již spekuluje o tom, že se Pereh možná blíží konci služby (všechny starší tanky řady Magach už byly ostatně vyřazeny z aktivní služby a zůstávají jenom u záloh) a že izraelská armáda disponuje jeho výkonnější náhradou, kterou by (prý) měl být nosič raket Tammuz využívající podvozek tanků řady Merkava.
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Poučení z války Jom Kippur
Řízená raketa Tammuz se zpravidla řadí do rodiny protitankových řízených zbraní Spike a její exportní verze se nazývá Spike-NLOS (Non Line Of Sight), avšak toto tvrzení vyžaduje určité upřesnění. Tato střela totiž vznikla daleko dříve než lehké a střední rakety řady Spike, jež byly vyvinuty v 90. letech, zatímco raketa Tammuz vstoupila do služby již v roce 1981, kdy ale šlo o přísně utajovanou zbraň. Motivem pro vývoj přesné taktické střely s dosahem zhruba 25 km (a u současné verze zřejmě zvýšeným až na 30 km) bylo zejména poučení z války Jom Kippur roku 1973, kdy byly izraelské jednotky na Golanských výšinách překvapeny útokem Syřanů a utrpěly velké ztráty. Aby se již podobná situace nezopakovala, Izrael potom investoval značné prostředky nejen do vývoje průzkumných systémů, ale také do rozvoje zbraní, jež by dokázaly případný další překvapivý útok zastavit. A právě proto vznikla i střela Tammuz, u které již její maximální dosah napovídá, že výrazně přesahuje kategorii PTŘS. Přestože v bojové situaci se samozřejmě střelba na tanky vyskytnout může, raketa by měla primárně zasahovat velitelská a spojovací vozidla, prostředky průzkumu, elektronického boje či protivzdušné obrany atd., a to vlastně již částečně v týlu, resp. dříve, než se vůbec dostanou na frontovou linii dotyku. Střela Tammuz byla odtajněna až v roce 2011 a je hodně příznačné, že prvním odběratelem exportní verze Spike-NLOS se stala Jižní Korea, která s těmito střelami zajisté počítá jako se zbraněmi pro zastavení hypotetického překvapivého útoku KLDR. Dalším známým uživatelem je Velká Británie, kde tato neobvyká zbraň dostala jméno Exactor.
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