Rafael Protector:
Izraelský strážce přístavů

Izrael vždy patřil mezi největší průkopníky v oboru prostředků bez lidské osádky. Kromě řady typů bezpilotních letadel nabízí zbrojní průmysl židovského státu rovněž dálkově řízená námořní plavidla pro nejrůznější účely.

Současnost je nepochybně obdobím velikého rozmachu prostředků bez osádky, a to průzkumných i bojových. Nejvíce pozornosti se sice věnuje bezpilotním letadlům, avšak v posledních letech se stále významněji prosazují i dálkově řízené prostředky pozemní a námořní. Pro povrchová plavidla bez lidské osádky se obvykle používá zkratka USV, Unmanned Surface Vehicles. Zájem o takové lodě vzrůstá, neboť v dnešním neklidném světě se pro ně najde úkolů více než dost. A není náhodou, že jako první se v tomto novém oboru prosadil právě Izrael.

Systém jménem Protector
V červnu 2003 se nabídka izraelské zbrojovky Rafael rozšířila o systém plavidel bez osádky Protector. Jak už napovídá název, projekt vznikl s cílem vyvinout prostředek pro obranu, zejména pro obranu přístavů. Jednou z motivací byl pravděpodobně útok teroristů na americký torpédoborec USS Cole v Jemenu, k němuž došlo 12. října 2000. Po 11. září 2001 navíc výrazně zesílily obavy, že teroristé by mohli z moře udeřit proti přístavům či pobřežním městům. Židovský stát má rozsáhlé zkušenosti s bojem proti terorismu, takže zbrojovka Rafael obdržela úkol vyvinout něco, co by takový útok mohlo zastavit.
Systém Protector lze rozdělit na tři funkční subsystémy. První jsou samotné dálkově řízené čluny, druhý představuje kontrolní středisko a třetí zahrnuje účelové moduly, pomocí nichž mohou plavidla plnit různé typy úkolů. Je zajímavé, že poměrně málo součástí celého systému je zcela nových. Rafael totiž sáhl ke způsobu vývoje, který se mu už několikrát osvědčil. Protector využívá řadu prvků převzatých z existujících zbraní, především řídicí zařízení (odvozené z přístrojů bezpilotních letounů) či senzorové a zbraňové vybavení.
Vlastní čluny Protector jsou v dnes užívané podobě devět metrů dlouhá plavidla typu RHIB, Rigid‑Hulled Inflatable Boat. Jde o princip, jež kombinuje pevný skořepinový trup o čelním průřezu tvaru úzkého V s obvodovým nafukovacím „límcem“. Tato koncepce nabízí rychlost a vytrvalost lodě s pevným trupem a stabilitu plavidla nafukovacího. Pohon zajišťuje dieselový motor, který pohání vodní trysku v zádi. V případě zájmu zákazníka je však možné uzpůsobit systém Protector pro prakticky jakýkoliv druh plavidla s přibližně stejnými rozměry.

Dvě nezávislá ovládání
Protector disponuje vyspělým navigačním systémem, jež spojuje celkem čtyři různé typy přístrojů. Jsou jimi navigační kamery, malý radiolokátor (umístěný v plochém válcovém krytu na horní části nástavby), soustava gyroskopů pro inerciální navigaci a konečně terminál družicové sítě GPS/NAVSTAR. U plavidla, které bylo vyvinuto pro operace v těsné blízkosti pobřeží, však není toto vybavení luxusem, nýbrž nezbytností. Perspektivně by měl do navigační soustavy přibýt malý sonar, jež zvýší bezpečnost plavby v mělkých pobřežních vodách.
Kontrolní subsystém představuje stanoviště, které lze umístit na statickou i pohyblivou platformu na vodě i souši. Ovládání každého člunu zajišťují dva operátoři. Prvním je pilot, který řídí pohyb samotného plavidla pomocí repliky ovládacích prvků, které má každá běžná loď takové velikosti. Druhý operátor pak ovládá vybavení v účelovém modulu; jeho řídicí panel může mít samozřejmě různou podobu v závislosti na konkrétní misi. Není bez zajímavosti, že řízení pohybu lodě a ovládání modulu jsou naprosto oddělená a využívají nezávislé kanály, což podstatně zvyšuje praktickou odolnost systému a usnadňuje konfigurování plavidla pro nejrůznější úkoly.
Moduly jsou v podstatě komplexní nástavby, které lze způsobem „plug‑and‑play“ připojit k vlastnímu trupu plavidla Protector. Ve své základní podobě, jejíž omezená sériová produkce začala již v létě roku 2004, je člun Protector vybaven modulem AT/FP, což znamená Anti‑Terror/Force‑Protection. Tento modul obsahuje senzory a výzbroj, jež jsou běžné u moderních hlídkových člunů této velikosti s lidskou posádkou. Jak už bylo uvedeno, hlavní úkol takto vybaveného plavidla spočívá v ochraně přístavů nebo jiných objektů na pobřeží. Protector s modulem AT/FP však může rovněž sloužit jako hlídková jednotka na řekách, pronásledovat pašeráky drog či napadat pobřežní cíle.

Toplite a Mini-Typhoon
Senzorovou část modulu AT/FP představuje přístrojový blok typu Toplite. Toto zařízení patří mezi nejúspěšnější produkty firmy Rafael a v různých podobách se objevuje nejen na lodích, ale i na vrtulnících a pozemních vozidlech. Obsah sady Toplite se dá označit jako standardní; tvoří jej denní CCD kamera se zoomem, infračervený senzor FLIR s rozsahem od 3 do 5 mikrometrů a dva laserové přístroje, dálkoměr a zaměřovač. Blok je stabilizován ve třech osách. Toplite má plný kruhový odměr a náměr pokrývá úhel od ‑35 do +85 stupňů.
Výzbroj člunu Protector v této verzi tvoří palebné stanoviště Mini‑Typhoon. Rovněž rodina zbraňových platforem Typhoon patří mezi rozšířené produkty; v zásadě se jedná o námořní protějšky pozemních systémů řady RCWS. Mini‑Typhoon je nejmenším z nich a je určen pro malá vojenská plavidla, zejména hlídkové čluny. Standardně montovanou zbraní je 12,7mm těžký kulomet M2 s 230 náboji, lze však použít i 7,62mm kulomet nebo 40mm granátomet. Mini‑Typhoon má CCD kameru a senzor FLIR a samozřejmě jej lze propojit s blokem Toplite či s radarem. Řídicí počítač dokáže automaticky sledovat pohyblivé cíle.
Ohledně dalších typů modulů je k dispozici jen málo informací. Firma Rafael zatím zmínila tři konkrétní typy, jež připravuje. Pro průzkumné a sledovací operace je určený ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Druhým je modul konstruovaný pro vyhledávání a ničení min MIW (Mine‑Warfare) a třetí jménem ASW (Anti‑Submarine Warfare) se uplatní v boji proti ponorkám. Konkrétní údaje o vybavení jednotlivých modulů ale zveřejněny nebyly, takže lze jen spekulovat. Také je známo, že Protector může nést i další vybavení jako vyhledávací světlomet či sadu mikrofonů a výkonných reproduktorů.

Z Izraele do světa
O uživatelích systému Protector existují pouze kusé údaje. Je vlastně spolehlivě potvrzen jen jediný stát, který jej koupil a zavedl do výzbroje. Tímto státem je Singapur, jenž už v roce 2004 získal blíže neurčený počet lodí a v roce 2005 je nasadil v iráckém přístavu Basra. Singapurské námořnictvo se staralo o bezpečnost tamního ropného terminálu proti útokům z moře. Jako platforma pro operace člunů Protector sloužila obojživelná loď singapurské flotily RSS Resolution. Hlídkové plavby člunů měly běžně délku přesahující osm hodin a systém Protector se obecně velmi osvědčil. Dálkově ovládané čluny prý byly objektem velké pozornosti a zábavy obyvatel Basry.
Jistý počet plavidel zřejmě zakoupilo i izraelské námořnictvo, ale konkrétní údaje chybějí. Firma Rafael se ovšem soustředila zejména na USA, které jeví velký zájem o takové prostředky. US Navy hodlá dálkově ovládané čluny zařadit do výzbroje bojových lodí Littoral Combat Ship, kdežto Pobřežní stráž s nimi počítá v programu Deepwater. Zajímá se o ně také ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Homeland Security). Rafael, Lockheed Martin a BAE Systems společně nabídly Pentagonu „amerikanizovanou“ variantu systému Protector. Ta byla v USA úspěšně testována a prováděla mj. hlídkování v přístavu San Diego.
Protector však v Americe nemá ještě vyhráno. Přestože se stal prvním akceschopným bojovým člunem bez lidské osádky, dnes už má několik konkurentů. Je to např. SeaStar od izraelské firmy Aeronautics Defense Systems nebo dálkově ovládané plavidlo od americké zbrojovky General Dynamics Robotic Systems. Jisté je, že zájem o hladinové prostředky bez osádky zřetelně roste. Lze očekávat, že v námořní válce 21. století budou taková plavidla sehrávat velice významnou roli.
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