Izraelské průzkumné systémy Stalker

Pro současné ozbrojené konflikty je charakteristický důraz kladený na průzkum, pozorování a zaměřování cílů. Zejména v podmínkách asymetrického boje je třeba zachytit a sledovat každý objekt v zóně operace. Právě pro tyto úkoly jsou určeny senzorové systémy řady Stalker, které nabízí izraelská společnost Rafael.

Základní podoba systému Stalker vznikla pro izraelskou armádu, která potřebovala prostředek pro hlídkování na palestinských územích a v „nárazníkové zóně“ v jižním Libanonu. Komplet musel být schopen na dostatečně dlouhou vzdálenost zachytit a sledovat pohybující se osobu a na kratší vzdálenost umožnit i její identifikaci. Z toho logicky vyplynula potřeba zkombinovat radarové a optoelektronické prvky. Navíc bylo nutné integrovat kvalitní zařízení pro navigaci, komunikaci a spojení s velitelskými a řídicími sítěmi. A to vše muselo být i dostatečně lehké a kompaktní, aby v roli nosiče mohl sloužit běžný terénní vůz. Firma Rafael zadaný úkol splnila a vytvořila systém, který nejen odpovídal požadavkům izraelské armády, ale okamžitě vzbudil i zájem zahraničních vojenských a policejních sil.

Stalker jako součást sítě
Historie systému Stalker se dá vysledovat až do roku 1996, kdy firma Rafael předala izraelské armádě první mobilní pozorovací systém MOS (Mobile Observation System) umístěný na šasi obrněného transportéru M113. Komplet MOS využíval optické (denní i noční) senzory a malý radar, mohl automaticky sledovat pohybující se cíle a navigační zařízení získávalo data ze sítě GPS. Poté se firma Rafael angažovala ve vývoji, výrobě a integraci řady dalších pozorovacích a průzkumných prostředků pro izraelské ozbrojené síly, mezi kterými nechyběly ani upoutané balony nesoucí optoelektronické senzory. Samotný systém Stalker (v izraelské armádě známý také pod jménem Rakoon) se dostal na scénu v roce 2000, kdy Rafael zahájil dodávky dvaceti kusů pro Severní velitelství Izraelských obranných sil (poslední se dostaly do výzbroje v roce 2002). Komplex Stalker využívá podvozek amerického automobilu HMMWV a je napojen na velitelskou a řídicí soustavu izraelské armády, která byla zbudována v období 1997–2001; jde fakticky o komplexní informační propojení všech lokálních velitelství mezi sebou navzájem a současně s regionálním armádním velitelstvím. Velení je samozřejmě centralizované, ale jeho „oči“ (vedle systémů Stalker také mnoho jiných pozemních průzkumných prostředků nebo již zmíněné balony) jsou naopak důsledně decentralizované.

Blok Toplite a radar MVDR
Zdokonalenou podobu komplexu Stalker představuje prostředek Stalker II, který byl vytvořen primárně pro zahraniční odběratele, byť jeho základní koncepce se nezměnila. Ústřední prvky celého systému tvoří vysoce výkonné senzory. Na prvním místě je to optoelektronický modul, který je znám pod označením Toplite. Jde patrně o jeden z nejúspěšnějších a nejrozšířenějších produktů značky Rafael vůbec, jelikož díky své pozoruhodné flexibilitě se stal součástí dlouhé řady různých pozemních, námořních a vzdušných prostředků (namátkou se dá zmínit člun bez osádky Protector nebo modernizace rumunských vrtulníků IAR-330L). Toplite je kulový blok na pohyblivém loži, v němž je integrována denní CCD kamera (zákazník má na výběr několik různých typů), infračervené čidlo (znovu k dispozici více typů s rozlišením obrazu 320×240 či 640×480 bodů) a laserový dálkoměr (pochopitelně bezpečný pro oči), volitelně navíc laserový značkovač cílů, kompatibilní s brýlemi nočního vidění. Toplite má kruhový odměr a náměr od –85 do +35 stupňů (pokud je na loži „zavěšený“), popř. od –35 do +85 stupňů (jestliže se lože nachází pod vlastním kulovým pouzdrem). Druhým základním senzorem systému Stalker II je MVDR (Man/Vehicle Detection Radar), kompaktní dopplerovský radiolokátor pro detekování a sledování malých pozemních cílů. Účinný dosah radaru činí zhruba 48 km, optoelektronická část zachytí osobu na vzdálenost asi 20 km. Detailní sledování vozidel je možné na vzdálenost 24 km a identifikování člověka na 6 až 10 km.

Co ukrývá nástavba
Blok Toplite i radiolokátor MVDR jsou uloženy na výsuvném stožáru, jehož maximální výška může činit (dle požadavků odběratele) až 10 m. Systém dovede samočinně sledovat pohyblivé cíle nebo automaticky pozorovat daný azimut (60, 90, 120 nebo 180 stupňů) s tím, že jakýkoli „podezřelý“ pohyb či nový cíl jsou ihned ohlášeny obsluze. Stalker II je obvykle montován na podvozku lehkého terénního vozu s malou skříňovou nástavbou, ve které se nalézá prostor pro obsluhu, veškeré řídicí, komunikační a navigační vybavení a také zdroj energie. Obsluhu tvoří standardně čtyři muži, což jsou operátor optoelektronické části, operátor radaru, velitel a řidič. Skříňová nástavba je klimatizovaná a všechny elektronické prvky splňují požadavky odolnosti vůči nárazu, prachu apod., které jsou u izraelské armády pověstně velmi náročné. Komunikaci zajišťuje systém, jenž pokrývá pásma VHF, UHF a HF a ve všech umožňuje hlasové spojení i šifrovanou distribuci taktických dat prostřednictvím speciálního modemu. Navigace propojuje inerciální zařízení s družicovou sítí GPS. Další zajímavou součástí kompletu Stalker II je jeho velitelská a řídicí část, zejména mapový počítač. Ten dokáže zobrazovat různé druhy map (od klasických rastrových přes vektorové po letecké snímky), samozřejmě i s taktickými symboly. K dispozici jsou mapy čtyř měřítek (od 1:500 000 po 1:50 000) a je možné jejich zvětšování a rozdělení displeje na více segmentů s různými mapami.

Široké možnosti aplikace
Nejznámější a nejčastěji prezentovanou podobu kompletu Stalker II představuje jeho instalace na podvozku španělského terénního automobilu Uro, která vznikla pro tamní armádu. Dále lze uvést verzi pro španělskou a portugalskou pobřežní stráž a řeckou policii, jež rovněž využívají podvozky terénních vozů. Současně však dokládají skutečnost, že Stalker neslouží zdaleka jen pro vojenské účely. Firma Rafael cílevědomě propaguje svůj systém i jako prostředek pro síly vnitřní bezpečnosti, polovojenské útvary, policejní sbory, pobřežní a pohraniční stráže atd. Za tímto účelem byly už dokonce vyvinuty různé jednodušší a kompaktnější verze systému, které lze použít i pro nevojenské automobily. Existuje např. varianta Stalker Lite se zjednodušeným optoelektronickým blokem, instalovaná na zádi vozu Land Rover Discovery, nebo modifikace na skříňové nástavbě korejsko-polského užitkového vozidla Daewoo FSO, občas nazývaná též Stalker III. Současně ale pokračuje vývoj čistě vojenských aplikací, a to i pro obrněná vozidla. Zbrojovka Rafael již umístila Stalker II např. na obrněný transportér Stryker a za kooperace se slovinskou značkou Sistemska Tehnika vytvořila průzkumné vozidlo Stalker ASRV (Armored Scout and Reconnaissance Vehicle) na bázi obrněnce Valuk, což je de facto slovinská obměna rakouského typu Pandur II 6×6. ASRV má zjednodušenou podobu kompletu Stalker II (modul Toplite a velitelské a řídicí zařízení), která je navíc napojena na dálkově ovládanou zbraňovou stanici RCWS. Závěrem lze dodat, že firma Rafael v roce 2005 představila senzorový komplet Stalker II na podvozku Uro také v České republice.
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