Rafael SPYDER: Izraelská špička pro českou protivzdušnou obranu

Armáda ČR na konci září 2020 oznámila, že jako nový raketový komplet protivzdušné obrany zvolila typ SPYDER-MR od izraelské společnosti Rafael. Ten spadá do neustále se rozšiřující kategorie pozemních protivzdušných systémů, jež užívají původně letecké řízené střely. Půjde o výrazné zlepšení kapacit české armády, která pokračuje v procesu nahrazování zastaralých a nevyhovujících typů techniky z éry minulého režimu.

Výběrový proces AČR
Modernizace Armády ČR v posledních letech nabírá hodně vysoké tempo, jež je nezbytné pro vyřešení řady nedostatků především v pozemním vojsku. Jeho technika už zřetelně zastarala a nedokáže již splňovat nynější, natož pak perspektivní požadavky. Týká se to mj. protivzdušné obrany, která sice získala švédské přenosné raketové systémy RBS-70 pro blízkou obranu, ale jinak pořád závisí převážně na technice sovětského původu. Týká se to zejména přehledových radiolokátorů a protiletadlových raketových systémů krátkého dosahu, v západní terminologii označovaných zkratkou SHORAD (Short-Range Air-Defense). Jako náhrada oněch radarů byl vybrán špičkový izraelský 3D radiolokátor IAI/Elta EL/M-2084 MMR (Multi-Mission Radar) v počtu osmi kusů. Ty budou dodávány od roku 2021 a armáda je povede pod názvem MADR (Mobile Air Defense Radar). Jako další důležitý krok přichází nahrazení raketových kompletů 2K12 Kub, které kdysi náležely mezi vynikající, avšak dnes již nevyhovují. Armáda stanovila některé základní požadavky na nový komplet, mj. radarové navádění, dálkový dostřel 50 km a výškový dosah 25 km. Posléze zkoumala a hodnotila celkem devět typů. Americká společnost Raytheon spolu s norskou firmou Kongsberg nabídly typ NASAMS 2, který si vybralo rovněž Maďarsko a jenž užívá původně letecké střely AMRAAM. Britsko-francouzská firma MBDA předložila typy VL MICA a EMADS a ve spolupráci s americkou značkou Lockheed Martin i systém MEADS, zatímco Německo zastupoval komplet Diehl IRIS-T SLM a Švédsko systém Saab BAMSE. Z Izraele pak pocházel komplet IAI Barak MX, jeho derivát ABISR a konečně SPYDER značky Rafael. Za neoficiální favority výběrového řízení byly od začátku pokládány právě izraelské komplety SPYDER a Barak MX a dále americko-norský NASAMS 2, zatímco typům ze zemí Evropské unie se mnoho šancí nedávalo.

Původně letecké rakety
Zbrojovka Rafael poprvé předvedla systém SPYDER v roce 2005, kdy také úspěšně zakončila jeho zkoušky. Název odkazuje na skutečnost, že se v systému užívají řízené rakety Python-5 a Derby, které původně vznikly jako letecké zbraně. Raketa Python-5 má infračervené navádění se zobrazovacím tepelným senzorem a nabízí maximální dosah 20 km, kdežto ve střele Derby se nalézá aktivní radiolokační naváděcí hlavice, díky níž lze zasáhnout cíl vzdálený asi 50 km. Pozoruhodný je fakt, že rakety pro pozemní komplet SPYDER jsou naprosto identické s těmi, které se používají na letounech. Na trhu se dnes sice nachází řada pozemních protiletadlových komplexů, které užívají deriváty původně leteckých raket (včetně zmíněných typů NASAMS, VL MICA a IRIS-T SLM), ovšem u většiny jde o verze, které s těmi leteckými nejsou shodné. V případě systému SPYDER lze ale opravdu doslova sejmout raketu z letounu, zasunout ji do pozemního kontejneru a nahrát příslušný software, čímž je raketa připravena. Původní podoba kompletu SPYDER se dnes označuje jako SPYDER-SR a obsahuje střely Python-5 a I-Derby, nabídku však následně obohatily i další tři verze. Do systému SPYDER-ER je začleněna nová raketa I-Derby ER, jejíž letecká podoba nabízí dolet až 100 km. Pro všechny typy raket ovšem samozřejmě platí, že při startu ze země je dálkový a výškový dosah výrazně menší než u raket odpálených z rychle a vysoko letící stíhačky, protože při pozemním startu musí střela nejdříve nabrat rychlost a výšku, což spotřebuje značnou část zásoby paliva. Pro komplet SPYDER-SR se proto uvádí maximální dálkový dosah cca 20 km, což se vztahuje k raketě I-Derby, zatímco při použití raket Python-5 činí největší dálkový dosah zhruba 10 km. SPYDER-ER se střelami I-Derby ER pak nabízí maximální dostřel okolo 40 km.

Prodlužování dostřelu
Zbrojovka Rafael však přišla i s vylepšením ve formě raketových urychlovačů, jež se připojují k zádi raket a v podstatě „suplují“ vzdušnou odpalovací platformu, jelikož raketám poskytnou počáteční pohybový impuls. Varianta SPYDER-MR se střelami Python-5 a I-Derby tak nabízí maximální dálkový dosah 50 km a u nejvýkonnější podoby SPYDER-LR s raketami Python-5 a I-Derby ER činí maximální dostřel přibližně 80 km. Vypouštěcí zařízení jsou instalována na podvozcích nákladních automobilů. V případě obměn SR a ER přepravuje každé vozidlo čtyři hranaté kontejnery, zatímco u verzí MR a LR je použito osm kontejnerů s větší délkou, aby se do nich vešly rakety i s oněmi urychlovači. Na vozidle se nalézá také blok Toplite s optickými a infračervenými senzory pro vyhledávání cílů. Kromě odpalovacích vozidel patří do systému též velitelské středisko CCU (Command & Control Unit), jež je konstruováno dvěma způsoby v závislosti na verzi. U variant SR a ER totiž středisko současně nese také hlavní radiolokátor baterie, a sice typ EL/M-2106 ATAR (Advanced Tactical Acquisition Radar), jenž zjistí cíl na dálku až 110 km. U modifikací MR a LR je radar vyřešen jako samostatný prvek oddělený od střediska CCU a jedná se o typ EL/M-2084 MMR, tzn. o stejný přístroj, který si česká armáda vybrala jako přehledový radiolokátor a který zachytí cíle vzdálené až 470 km. Kromě toho do systému patří zásobovací vozidlo MSV (Missile Supply Vehicle) a vozidlo údržby FSV (Field Service Vehicle). Jako platformy se opět užívají různé nákladní automobily se šesti nebo osmi koly podle přání každého zákazníka. Z českého hlediska je nesporně zajímavé, že se SPYDER od začátku ukazuje nejčastěji na šestikolovém podvozku firmy Tatra, popř. ATC, což je název několik stovek nákladních vozidel, která kopřivnická automobilka prodala armádě židovského státu v době své kooperace s americkou firmou Terex.

Velké exportní úspěchy
Trochu paradoxně ale zatím žádný zahraniční uživatel tohoto systému po českých podvozcích nesáhnul. Prvním zákazníkem se stala Gruzie, jež zvolila rumunské šasi ROMAN a zakoupila zjednodušenou verzi systému, jež neužívá kontejnery a zahrnuje jen rakety Python-5. Některé zdroje uvádějí nasazení těchto zbraní v konfliktu s Ruskem v srpnu 2008. Dalším zákazníkem se stal Singapur, který zavedl dvě baterie verze SPYDER-MR na šasi německé firmy MAN, a stejnou konfiguraci si zvolil rovněž Vietnam, který objednal šest baterií. Čtvrtou zemi, kde se SPYDER nachází v operační službě, a zároveň zdaleka největšího uživatele představuje Indie, jež koupila osmnáct baterií na šasi od domácí automobilky Tata Motors. Během pohraničních střetů s Pákistánem v únoru 2019 si SPYDER připsal první úspěch v reálném boji, jelikož dne 26. února sestřelil pákistánský bezpilotní letoun. Hned následujícího dne ovšem bohužel došlo k tragickému omylu, když byl kvůli chybě obsluhy sestřelen indický vrtulník Mi-17, což mělo za následek smrt sedmi osob. Dalším provozovatelem se stanou Filipíny, jež údajně objednaly tři systémy SPYDER-MR na podvozcích Mercedes-Benz, a šest kompletů SPYDER-SR by se mohlo objevit ve výzbroji Peru. Nejnovější úspěch reprezentuje rozhodnutí Armády ČR, která chce odebrat čtyři baterie SPYDER-MR na osmikolových podvozcích Tatra. Každá baterie by měla zahrnovat čtyři odpalovací zařízení, velitelské středisko CCU a radar EL/M-2084, což se pochopitelně pozitivně odrazí v jednoduché integraci s radary téhož typu, jež mají sloužit jako přehledové (tj. v roli MADR). Na kontrakt je vyčleněno 10 miliard korun, z čehož by nejméně třetinu měly obdržet české firmy. Podpis smlouvy se očekává na začátku roku 2021 a dodávky systémů SPYDER-MR mají proběhnout do roku 2023.

Lukáš Visingr

Další vývoj české protivzdušné obrany
Akvizice přehledových radarů EL/M-2084 a raketových komplexů SPYDER-MR samozřejmě neznamená konec procesu modernizace české protivzdušné obrany. Uvažuje se totiž o dalších dvou krocích, a to o nákupu systému protivzdušné obrany dlouhého dosahu a o systému, který by zvládal likvidaci dělostřeleckých raket, granátů a min (C-RAM, Counter Rockets, Artillery and Mortar). Skutečnost, že Armáda ČR kupuje přehledové radary EL/M-2084 a že stejný typ radaru užívá i systém SPYDER-MR, vede zcela logicky k závěru, že rovněž další prvky české protivzdušné obrany by se měly koupit od Izraele. Proslulý komplet Iron Dome, který plní roli C-RAM (více v č. 1/2018), totiž obsahuje shodný typ radiolokátoru, což byl ostatně také jeden z hlavních důvodů, proč Armáda ČR právě po tomto přístroji sáhnula, protože se může chlubit rozsáhlými zkušenostmi a excelentními výsledky z reálného boje. Stejný radar současně užívá i protivzdušný systém IAI Barak MX, jehož nejvýkonnější verze nabízí dostřel okolo 150 km. V české armádě by proto dokázala zajišťovat obranu na delší vzdálenosti, což by v kombinaci s typy SPYDER-MR a Iron Dome znamenalo, že by celá soustava protivzdušné obrany České republiky užívala ve všech rolích jediný typ radaru EL/M-2084. To by pochopitelně nesmírně zjednodušilo propojení a spolupráci všech těchto zbraní a vybudování plně integrované „sítě“, která zabezpečí efektivní velení, řízení a předávání dat.

Publikace: Střelecká revue 1/2021

