Trophy:
Izraelský ochránce

Izrael vždy patřil k zemím, které přikládají maximální význam odolnosti svých vojenských vozidel. Důkazem je i nejmodernější systém aktivní ochrany Trophy, který nyní vstupuje do výzbroje izraelských obrněných sil.

Šíření aktivních ochranných systémů patří mezi nejdůležitější trendy, jež ovlivňují soudobou obrněnou techniku. Průkopníkem tohoto druhu ochrany je Rusko, ale postupně se přidávají další země. Nechybí mezi nimi ani Izrael, který pracoval na aktivním ochranném systému kategorie „hard kill“ už od 90. let. Projekt byl úspěšně završen v březnu 2005, kdy izraelské firmy Rafael a ELTA představily komplet Trophy.
Trophy se řadí mezi aktivní ochranné systémy typu „hard kill“, což znamená, že přibližující se protitankové zbraně přímo ničí pomocí speciálních projektilů. Od známějších ruských kompletů Arena a Drozd se ovšem poněkud liší, protože byl připraven na základě odlišných operačních požadavků. Ruské typy jsou určeny zejména proti protitankovým řízeným raketám, a to v otevřeném prostoru „klasického“ frontového bojiště. Naproti tomu armáda Izraele často operuje v městském prostředí a hlavní hrozbu pro její obrněná vozidla představují pancéřovky.
Zjištění a sledování blížících se hrozeb obstarává malý radar firmy ELTA se čtveřicí charakteristicky tvarovaných antén, jež jsou rozmístěny po povrchu vozidla tak, aby pokrývaly úhel 360 stupňů. Sledují celou polosféru kolem vozidla, takže zajišťují ochranu i proti moderním protitankovým řízeným střelám, které cíl napadají shora. Samotné zneškodnění hrozby posléze provádí jeden ze dvou pohyblivě umístěných destrukčních modulů značky Rafael, který proti blížící se střele odpálí speciální munici. Právě charakter tohoto protiopatření ovšem odlišuje Trophy od ruských kompletů, jejichž munice zasahuje střely pomocí oblaku střepin. Rafael se soustředil na minimalizaci vedlejších škod, což je v městském prostředí samozřejmě velice důležité, a tak Trophy odpaluje tzv. explozí formované penetrátory (EFP), jež ničí nepřátelské projektily přímým zásahem. Hmotnost kompletu Trophy se pohybuje kolem 450 kg.
Systém Trophy byl ještě v roce 2005 pokusně namontován na tank Merkava Mk 3, avšak hlavním cílem byla od počátku instalace na variantu Mk 4. Po úspěšných vojskových zkouškách se na podzim roku 2006 izraelská armáda rozhodla, že komplet Trophy zařadí do operační služby. První tanky Merkava Mk 4 obdržely aktivní ochranu ještě na konci roku 2006 a počítá se také s instalací na transportéry Namera (viz ATM 2/2007).
Záhy se objevila i reálná šance na úspěch v zahraničí. Armáda USA vypsala výběrové řízení na aktivní ochranný systém, který by chránil obrněné transportéry Stryker proti pancéřovkám RPG. Izraelci navázali partnerství přímo s výrobcem zmíněného typu vozidla, firmou General Dynamics Land Systems, a nabídli svůj systém Trophy americké armádě. Pro zkušební účely byl umístěn na vozidlo Sheriff, což je tovární vzorek transportéru Stryker určený pro testování nových technologií. Výsledky zkoušek byly vynikající: Komplet Trophy vykázal při ničení střel pancéřovek RPG‑7 úspěšnost přibližně 98 %.
Tím větší překvapení způsobilo v září 2006 rozhodnutí americké armády, jež Trophy odmítla a přidělila kontrakt firmě Raytheon a jejímu systému Quick Kill. Rozhodnutí bylo zdůvodněno vyšším potenciálem tohoto kompletu, ale ihned vyvolalo ostrou kritiku hlavně ze strany velitelů útvarů s vozidly Stryker. Základním problémem systému Quick Kill je totiž fakt, že bude připraven k nasazení až v roce 2011, kdežto systém Trophy je k dispozici prakticky okamžitě. „Naši muži v Iráku potřebují ochranu proti nebezpečí právě teď, ne za pět let,“ tvrdí velitelé. Armáda si podle nich měla dočasně pořídit systémy Trophy, jež by později nahradila komplety Raytheon Quick Kill.
Konkurence pro Trophy se objevila i přímo v Izraeli. Zbrojovka IMI (Israel Military Industries) představila systém Iron Fist, který se proti Trophy vyznačuje několika výhodami. Je lehčí a modulárně pojatý, takže jej lze namontovat i na lehká vozidla včetně vojenských automobilů. Navíc si dokáže poradit s širším spektrem hrozeb, mimo jiné i s kinetickými průbojnými střelami z tankových kanonů. První prototyp systému Iron Fist má začít vojskové zkoušky v polovině tohoto roku.
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