Schiebel MIMID:
Nenápadný pomocník českých vojáků

V červenci loňského roku dorazila zpráva, kterou potom potvrdilo i české ministerstvo obrany a která se týká nákupu detektorů min. Česká armáda si totiž objednala u rakouské společnosti Schiebel stovku zařízení typu MIMID, která se díky svému kompaktnímu řešení hodí nejen pro působení u ženistů, ale také pro operace speciálních jednotek.

Nášlapné zemní miny stále představují obrovskou hrozbu a navzdory všem snahám o zákaz se v jejich používání pokračuje. Setkali se s nimi pochopitelně též čeští vojáci ve svých misích, a to jak na Balkáně, tak na Blízkém a Středním Východě. Již v roce 2011 se tedy Armáda České republiky zařadila do seznamu vlastníků kompaktních detektorů MIMID, které dodává značka Schiebel a jež se pořídily prostřednictvím firmy Elmes Praha. Dosud však šlo o poměrně malý počet (pravděpodobně deset exemplářů), zatímco loňská zakázka znamenala pořízení dokonce 100 přístrojů, které byly vojákům dodány v září 2016.

Derivát zařízení z US Army
Základní typ detektoru min v US Army představuje již od roku 1992 typ AN/PSS-12, který se zrodil v rakouské společnosti Schiebel Mine Detection GmbH, jež jej označuje jako AN-19/2. Váží 3,8 kg a vyžaduje čtyři baterie s napětím 1,5 V, jež stačí na cca 70 hodin provozu. Slouží k vyhledávání min s malým množstvím kovu a využívá standardní princip dvou cívek, z nichž vnější funguje jako vysílač a vnitřní jako přijímač. Blízkost kovového předmětu způsobí, že se změní indukované napětí v druhé z cívek, což způsobí aktivaci zvukového signálu, jenž varuje obsluhu. Každá ženijní rota US Army disponuje tabulkovým počtem 18 detektorů, kdežto rota vojenské policie má 12 těchto přístrojů a v každém armádním praporu se mají nacházet dva až čtyři. Na základě dobrých zkušeností s tímto typem pak armádní odbor NVESD (Night Vision and Electronic Sensors Directorate) zformuloval požadavky na kompaktní detektor, jenž by se hodil i pro operace expedičních a speciálních jednotek. Firma Schiebel tak využila technologii AN/PSS-12 a vytvořila přístroj MIMID (Miniature Mine Detector), určený hlavně pro vojáky, kteří fungují v podmínkách s minimální logistickou podporou, a proto musí všechno vybavení přepravovat vlastními silami. Samotný detektor MIMID tak váží jen 1,36 kg, zatímco pouzdro 0,48 kg, takže pokud se připočte i váha sluchátek (0,16 kg), celá souprava váží méně než 2 kg, což z hlediska miniaturizace znamená pozoruhodný úspěch.

Možnost složení do pouzdra
Kromě nízké hmotnosti vyniká MIMID také možností skládání. Délka zařízení je nastavitelná, aby vyhovovala tělesné výšce obsluhy, a maximální délka činí 1,262 m. Kvůli snadné dopravě se ale dá detektor složit, čímž vytvoří kompaktní těleso o délce 32,8 cm, šířce 10,2 cm a výšce 5,6 cm. To se pak umístí do zmíněného textilního pouzdra, které se už snadno vloží do batohu nebo zavěsí k opasku. Volitelnou součást sady představují vodotěsná sluchátka, která dovolují používání detektoru v hloubce do 30 m pod hladinou. Do pouzdra se dá vložit rovněž titanový minový bodec pro manuální hledání a náhradní sada baterií. Stejně jako AN/PSS-12 potřebuje i MIMID ke svému provozu čtyři baterie s napětím 1,5 V (velikost AA). Stačí na zhruba sedm hodin činnosti a přístroj dokáže zjistit protipěchotní minu s malým množstvím kovu v hloubce 5 cm pod povrchem, popř. standardní protitankovou minu v hloubce cca 50 cm. Česká armáda si v roce 2011 koupila dvě zařízení MIMID pro vojskové testy v rámci PRT v Afghánistánu, a jelikož testy skončily úspěšně, v roce 2015 bylo pořízeno též osm kusů pro speciální jednotky. Kromě těch se MIMID nachází v používání u 15. ženijního pluku v Bechyni a podle vyjádření MO ČR s nimi nebyly zaznamenány žádné problémy a nebyla uplatněna žádná reklamace. Do výbavy Armády ČR se tak dostal opravdu kvalitní a prověřený systém, který reprezentuje sice nenápadný, ale důležitý příspěvek k bezpečnosti vojáků.
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