Plasan Stinger:
Pouštní (polo)robotické žihadlo

Navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a některými arabskými zeměmi se již projevuje i v oboru zbrojního průmyslu. Mezi nejzajímavější příklady tohoto trendu patří vozidlo Plasan Stinger, které se představilo na veletrhu IDEX 2021 a ve své hmotnostní kategorii nabízí zcela výjimečnou úroveň pancéřové ochrany a palebné síly.

V regionu Blízkého a Středního Východu se tradičně výborně daří lehkým útočným vozidlům, která používají především elitní a speciální síly, ale též např. pohraniční jednotky. Většinou se jedná o velmi rychlá a hbitá, ale málo odolná vozidla. Existují však také snahy vyrobit vozidla spojující pohyblivost s pancéřovou ochranou, jak dokazuje např. ultralehký obrněnec Yagu od izraelské značky Plasan (více v č. 7/2018). Tatáž společnost vyvinula také vozidlo Stinger, jež na veletrhu IDEX 2021 vzbudilo značnou pozornost.

„Kapsle“ na šasi HMMVW
Pozoruhodný byl ostatně už fakt, že se obrněnec nacházel v expozici firmy IGG (International Golden Group), jež spadá do skupiny Tawazun Holding ze Spojených arabských emirátů. Tím byla jasně vyjádřena oficiální spolupráce zbrojního průmyslu této země s izraelským, což bylo ještě před několika lety nemyslitelné. Na konceptu vozidla Stinger pracovala značka Plasan už několik let, avšak dokončila jej až v kooperaci s IGG, aby výsledek odrážel potřeby zákazníků v regionu. Stinger využívá šasi automobilu HMMWV a zákazníkům lze dodávat „stavebnice“, s jejichž pomocí lze původní zastaralá terénní vozidla přepracovat do nové podoby. Stinger se vyznačuje silně obrněnou „kapslí“, ve které se nalézají sedačky tříčlenné osádky, a sice tak, že uprostřed sedí řidič a po stranách dva střelci. „Kapsle“ poskytuje ochranu na úrovni STANAG 4569 Level 4, takže odolává i průbojné munici z kulometů ráže 14,5x114 mm, což u vozidla o této velikosti představuje skutečně mimořádný parametr. Provozní hmotnost obrněnce Stinger činí asi 5800 kg a užitečná nosnost dosahuje jedné tuny, což vedle tříčlenné osádky zahrnuje i impozantní výzbroj. Stinger nese hlavní zbraňovou stanici s 12,7mm kulometem (ale údajně ji lze vyzbrojit i 30mm kanonem) a ještě druhou stanici se 7,62mm kulometem, která se nachází nezvykle na přídi vozidla, takže lze pálit takřka „za roh“.

S lidskou osádkou i bez ní
Tím však ještě seznam nekončí, protože k podstavci s hlavní zbraňovou stanicí lze připojit též další výzbroj, např. odpalovací zařízení pro protitankové řízené střely nebo raketnice pro malé neřízené rakety. Stinger tudíž ve své kategorii nabízí vskutku impozantní palebnou sílu, avšak ani tím stále není výčet jeho výjimečných vlastností vyčerpán, jelikož patří do kategorie OMV (Optionally Manned Vehicle). Dokáže tedy fungovat jak s onou tříčlennou osádkou, tak i jako robotický prostředek, jenž kombinuje dálkové ovládání s vysokým stupněm autonomie. Může např. jako normální vozidlo dojet na kraj nebezpečné zóny, kde osádka vystoupí a Stinger pak pokračuje bez ní. Mezi jeho schopnosti náleží automatická detekce střelby a okamžitá odvetná palba, ale samozřejmě může také jen provádět průzkum pomocí svých senzorů, zatímco palbu řídí osádka dálkově. Stinger se tak jeví optimální např. pro operace v zastavěných zónách, kde jeho kompaktní design nabízí i výbornou pohyblivost. Se základním motorem vozu HMMWV (tedy 6,5litrovým dieselem o výkonu 152 kW) dosahuje rychlosti 120 km/h, zvládá nájezdový úhel 47 stupňů a boční náklon 30 stupňů a může se brodit do hloubky až 76 cm. Krátce po své veřejné prezentaci zahájil Stinger jízdní ukázky v režimu osádky i bez ní pro zájemce, kterých se v neklidném regionu nepochybně najde víc než dost.
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