Systém protivzdušné obrany SPYDER

Izraelský zbrojní průmysl se nikdy nebál originálních řešení. Dokazuje to mj. výkonný komplet SPYDER, který bez jakýchkoliv úprav využívá letecké řízené rakety pro nasazení země-vzduch. Společnost Rafael s tímto odvážným nápadem slavila úspěch, jelikož vedle Izraele už SPYDER zavedly do výzbroje nejméně tři další státy.

Použití řízených raket vzduch-vzduch pro pozemní systémy protivzdušné obrany pochopitelně není žádnou novinkou; vždyť již v 60. letech 20. století vznikl v USA komplet Chaparral, jenž odpaloval upravené střely Sidewinder. V současnosti existují pozemní systémy PVO založené na úpravách leteckých střel AMRAAM, MICA, IRIS-T, R-77 i jiných. Systém SPYDER, jenž je produktem spolupráce izraelských zbrojovek Rafael a Elta, se však ve dvou ohledech hodně liší. Nejenže pracuje se dvěma typy raket s různými způsoby navádění, ale také vyniká tím, že tyto střely jsou v komplexu integrovány bez jakýchkoli modifikací. Žádné speciální rakety pro něj jednoduše neexistují; v doslovném smyslu lze tedy sejmout rakety ze závěsníků na letounu a použít je v odpalovacím zařízení systému SPYDER.

Z historie izraelských PLŘS
Izrael zahájil vývoj vlastních střel vzduch-vzduch již v roce 1958. Za šest let byla zařazena do výzbroje jeho letectva první domácí PLŘS jménem Shafrir-1 a v roce 1968 následoval vysoce podařený typ Shafrir-2, který si roku 1973 ve válce na svátek Jom Kippur připsal více než 100 sestřelů arabských letounů. Třetí generaci představovala raketa Python-3, která demonstrovala své kvality zejména v soubojích nad údolím Bikáa v roce 1982. Pak se však Izraelci dozvěděli o sovětské střele R-73 a reagovali vývojem nového typu, který se dostal do služby snad v roce 1992 a veřejnosti byl představen o tři roky později jako Python-4. Tato raketa vzbudila velkou pozornost zejména nezvyklým aerodynamickým řešením s celkem osmnácti plochami, jelikož má čtyři pevná a čtyři pohyblivá kormidla na přídi, poté dvojici menších kormidel pro otáčení kolem podélné osy, na zádi čtyři protáhlé pevné plochy ke generování vztlaku a konečně čtyři velká záďová kormidla, jež fungují jako jeden otáčející se blok. Toto uspořádání je důsledkem faktu, že firma Rafael nepoužila „módní“ vychylování tahu motoru a rozhodla se, že obratnost nové rakety zajistí jenom aerodynamickými kormidly. Pro navádění slouží citlivé víceprvkové infračervené čidlo, pokrývající celou přední polosféru. Dolet na vstřícném kursu činí přibližně 15 km a raketa může manévrovat s přetížením až 70 g. Dosáhla značných exportních úspěchů, neboť byla vyvezena do Ekvádoru, Chile, Kolumbie, Venezuely, Singapuru a Indie. Ale už na přelomu století se objevovaly zprávy, že Izrael zahájil práce na střele páté generace, o které se tehdy zpravidla mluvilo pod názvem Python-4M.

Rakety Python-5 a Derby
V roce 2003 na pařížském aerosalonu byla nová raketa oficiálně prezentována, avšak obdržela jméno Python-5. Vzhledově se od svého předchůdce odlišuje minimálně, ale praktické rozdíly jsou dost zásadní. Python-5 má dvoupásmový zobrazovací infračervený senzor, který pokrývá úhel 200 ° a má rozlišení 320×240 pixelů. Střela má nový režim řízení tahu motoru, jenž hned na počátku pracuje na plný výkon, aby raketu urychlil, poté se ztlumí, ovšem v závěrečné fázi, kdy dojde k samotnému útoku na cíl, výkon motoru zase postupně narůstá. Díky této koncepci a také díky použití částečně balistické trajektorie letu se max. dolet zvýšil na asi 32 km. Navíc klesl i minimální dosah, a sice z 500 na 300 m. Python-5 může provádět manévry s přetížením až 100 g a disponuje režimem LOAL (Lock-On After Launch), ve kterém dokáže zaútočit i na cíl nacházející se v okamžiku odpálení mimo zorné pole senzoru; dokonce je schopen hned po odpálení provést obrat o 180 ° a napadnout i cíl za vlastním letounem. Spolehlivé informace o vývozu střel k dispozici nejsou, ale spekuluje se převážně o latinskoamerických zemích; navíc se objevila i zpráva, že dvacet kusů si pro testy koupilo letectvo USA. Pátým členem izraelské rodiny střel vzduch-vzduch je pak zbraň středního dosahu Derby, představená v roce 2001. Ta využívá řadu konstrukčních prvků střel série Python, je však opatřena aktivním radiolokačním naváděním. Max. dosah na vstřícném kursu činí dle různých pramenů 50 až 63 km, což je sice méně než např. u střely AMRAAM, avšak výhodou zbraně Derby je nižší hmotnost a zejména mnohem vyšší obratnost. Společnost Rafael totiž cílevědomě vytvořila tuto raketu i s ohledem na využití v manévrovém boji na kratší vzdálenosti. Kromě izraelských vzdušných sil si střely Derby pořídila také Indie, Brazílie a Chile; modifikovaná varianta nazvaná Alto je ve výzbroji Jihoafrické republiky, jež vývoj Derby částečně financovala.

Nastupuje systém SPYDER
Již v době, kdy se svět mohl seznámit s raketou Python-5, pronikaly na veřejnost první zprávy o tom, že Izrael chystá adaptaci svých PLŘS pro pozemní systémy protivzdušné obrany. Roku 2003 zbrojovka Rafael oficiálně představila program Derby ADS (Air Defense System), který počítal s instalací čtveřice raket na kolejnicové odpalovací zařízení na korbě terénního vozidla HMMWV; zjevně šlo o obdobu tehdy velmi populárního projektu SL-AMRAAM. Společnost Rafael zřejmě provedla střelecké zkoušky, avšak projekt Derby ADS se již v pozdější nabídce neobjevil. Hlavním důvodem byl nejspíše fakt, že v únoru 2004 byl na indické zbrojní výstavě DEFEXPO prezentován komplex protivzdušné obrany SPYDER (Surface-to-air Python-5 and Derby), který okamžitě vzbudil mimořádnou pozornost. SPYDER spadá do kategorie systémů krátkého doletu (SHORAD) a dokáže zneškodňovat letouny, vrtulníky, bezpilotní stroje a také některé druhy naváděné munice. V kompletu jsou integrovány nijak neupravené letecké střely Python-5 a Derby, ovšem maximální účinný dosah systému SPYDER je samozřejmě nižší než dosah stejných střel odpalovaných z letounů, jelikož značná část energie motoru se „ztratí“ při vzletu ze země a nabírání výšky a rychlosti. Účinný dostřel kompletu SPYDER proto pokrývá pásmo od 1 do 15 km, minimální výška letu cíle činí 20 m a maximální 9000 m. Podobně jako při vypouštění střel z letadel je možno pracovat v režimech LOBL (Lock-On Before Launch) i LOAL, tj. cíl lze zaměřit před odpálením i po něm. Značka Rafael zdůrazňuje rovněž vysokou úroveň flexibility a rychlosti práce svého systému, neboť střelu lze vypustit již za 5 sekund po potvrzení, že zaměřený stroj je skutečně nepřátelský.

Vozidla MFU, CCU, FSV a MSV
Součástí systému SPYDER jsou čtyři typy vozidel. Prvním z nich je odpalovací zařízení MFU (Missile Firing Unit) s rampou nesoucí čtyři šikmo uložené kontejnery, do nichž lze instalovat libovolnou kombinaci střel Python-5 a Derby. Pokud je systém mimo provoz, lze hlavice střel chránit masivními hranatými kryty. Stojí za zmínku, že při vývojových zkouškách byly rakety odpalovány nikoliv z kontejnerů, nýbrž z pouhých kolejnic. Řešení s kontejnery bylo následně zvoleno nejspíše kvůli lepší ochraně střel při dopravě, ale (jak bude zmíněno později) určitého uplatnění se následně přece jenom dočkaly i kolejnice. Na střeše kabiny automobilu s MFU se nalézá kompaktní optoelektronický zaměřovací a navigační blok Toplite, který obsahuje denní CCD kameru, infračervené čidlo FLIR 3. generace s vysokým rozlišením, laserový zaměřovač a dálkoměr a digitální procesor pro zpracování obrazu. Druhou složkou kompletu SPYDER je velitelská a řídicí jednotka CCU (Command & Control Unit); ta má podobu skříňové nástavby s přehledovým 3D radiolokátorem EL/M 2106 ATAR, což je výrobek společnosti Elta (divize zbrojovky IAI, Israel Aerospace Industries). Radiolokátor je propojen se zařízením na odlišení vlastních a cizích cílů a soustavou k překonání elektronických protiopatření cíle. Osádka CCU čítá velitele baterie a dva operátory. Taktická situace se zobrazuje na dvou velkých barevných displejích. Povel k odpálení rakety standardně dává osádka CCU, ovšem v případě potřeby tak může učinit také obsluha MFU, neboť díky senzoru Toplite dokáže MFU se střelami Python-5 působit i jako samostatný bojový prostředek. Třetím prvkem je nabíjecí vozidlo MSV (Missile Supply Vehicle) a čtvrtým údržbářské vozidlo FSV (Field Service Vehicle). Běžné uspořádání baterie komplexu SPYDER zahrnuje jedno velitelské vozidlo CCU, čtyři až šest odpalovacích jednotek MFU, jeden nabíjecí vůz MSV a jeden servisní vůz FSV; samozřejmostí je propojení všech pomocí bezdrátového šifrovaného datalinku.

Exportní úspěch a kontroverze
V izraelské armádě slouží jako šasi pro všechny čtyři složky komplexu SPYDER třínápravové vozy značky ATC. Jak známo, to je společný projekt kopřivnické Tatry a amerického výrobce nákladních automobilů Terex, takže vozidla od značky ATC jsou fakticky Tatry s americkými motory a převodovkami. Pro zkoušky a prezentace ovšem společnost Rafael využívala (a stále využívá) vozidla dodaná přímo kopřivnickou továrnou. Součásti komplexu SPYDER však lze pochopitelně instalovat i na nákladní vozy jiných značek, o čemž ostatně svědčí provedení pro zahraniční uživatele. Oficiálně byli deklarováni dva další zákazníci. V roce 2008 se pro nákup systému SPYDER rozhodla Indie, která je již několik let největším kupcem izraelské vojenské techniky. V rámci smlouvy za 260 milionů dolarů má Indie získat 18 systémů SPYDER, které mají být dodány v letech 2011-2013. Trochu překvapivá je ale indická volba podvozku, neboť vzhledem k obrovskému rozšíření vozidel Tatra v Indii se všeobecně čekalo, že budou použita i pro indické komplety SPYDER; Indové se ovšem nakonec rozhodli pro domácí vozy značky Tata. Druhým uživatelem je letectvo Singapuru, v němž SPYDER nahrazuje britské komplety Rapier. Jako podvozek byl vybrán třínápravový automobil MAN. Největší kontroverze ovšem vzbudil třetí odběratel, který ale nikdy nebyl oficiálně uveden. Jde o Gruzii, v jejíchž službách SPYDER možná poprvé zasáhl do skutečného boje. Fotografie v každém případě dokazují, že Gruzie má ve výzbroji nějakou zjednodušenou variantu systému SPYDER, jež odpaluje střely z kolejnicového zařízení na šasi vozu rumunské firmy Roman. Dle názoru amerických expertů se patrně jedná o starší rakety Python-4. Ruské zdroje uvádějí, že dne 9. srpna 2008 gruzínský SPYDER sestřelil ruský bombardér Suchoj Su-24M.

Nový systém SPYDER-MR
Nyní je výše popsaná základní podoba systému SPYDER nabízena pod jménem SPYDER-SR (Short Range). Tato změna odráží skutečnost, že v roce 2005 prezentovala značka Rafael další komplet protivzdušné obrany založený na původně leteckých střelách, tentokrát však s delším dosahem a označením SPYDER-MR (Medium Range). Základní složkou zůstávají osvědčené rakety Python-5 a Derby, ale v novém systému jsou doplněny krátkým urychlovacím stupněm pro vertikální start a zvýšení dálkového i výškového dostřelu. SPYDER-MR je proto schopný napadat cíle v max. vzdálenosti až 35 km a ve výšce 16 000 m; minimální dostřel se nezměnil, čas od identifikace cíle jako nepřátelského do vypuštění střely však poklesnul na dvě sekundy. Modifikované odpalovací zařízení MFU obsahuje kontejnerový blok pro osm raket se svislým vzletem. Do sestavy systému přibylo nové vozidlo, jelikož velitelská a řídicí jednotka CCU už neplní zároveň roli nosiče přehledového radiolokátoru. Vzhledem k delšímu dosahu komplexu SPYDER-MR je použit výkonnější radiolokátor IAI/Elta MF-STAR s anténou nainstalovanou na rozkládacím výškovém stožáru. Vozidlo s radarem dostalo název RSU (Radar Sensor Unit) a složení baterie SPYDER-MR tedy tvoří šest vypouštěcích zařízení MFU, velitelská jednotka CCU, radarové vozidlo RSU, nabíjecí vozidlo MSV a servisní vozidlo FSV. Na prezentačních kresbách byl coby podvozek použit finský automobil SISU, první prototyp zařízení MFU však je postaven na osmikolovém šasi Mercedes-Benz Actros 4141. Komplet SPYDER-MR přitáhl veliký zájem a očekává se, že se i on na trhu prosadí (některé zdroje už dokonce uvádí, že část dodávek pro Indii by prý mělo tvořit provedení SPYDER-MR). Společnost Rafael nyní nabízí protiletadlové systémy série SPYDER spolu s protiraketovými zbraněmi Iron Dome a David’s Sling (těm bude věnován článek v příštím čísle ATM) coby součásti, ze kterých lze vybudovat vysoce efektivní integrovanou soustavu protivzdušné obrany.
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TTD řízených raket systému SPYDER

Python-5
Derby
Celková délka
3,10 m
3,62 m
Průměr těla
0,16 m
0,16 m
Rozpětí ploch
0,64 m
0,64 m
Hmotnost rakety
105 kg
118 kg
Hmotnost hlavice
11 kg
23 kg
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