Rafael Wolf:
Obrněnec pro boj v ulicích

Na záběrech izraelských operací na palestinských územích jsou občas zachycena obrněná vozidla Wolf. Izrael je vyvinul právě pro akce v úzkých uličkách palestinských měst, avšak možnosti jejich využití jsou daleko větší.

Izraelská firma Rafael Armament Development Authority je známa hlavně jako dodavatel špičkových řízených střel a elektroniky. Rozsah její nabídky je však mnohem širší a patří do něj rovněž kolová pancéřovaná vozidla. Jedním z nich je obrněný automobil Wolf, jenž může sloužit i jako dobrý příklad jednoho z trendů ovlivňujících vývoj současné vojenské techniky. Wolf byl totiž zkonstruován na základě běžného civilního užitkového vozidla a v maximální míře využívá komerčně dostupné součásti.

Odpověď na intifádu
Když v roce 2000 vypukly na územích Palestiny masové nepokoje (tzv. druhá intifáda), dostaly se izraelské ozbrojené síly do problémů. Armáda židovského státu byla sice špičkově vybavena pro boje na pouštích, avšak postrádala moderní obrněná vozidla vhodná pro nasazení ve městech. Nejrozšířenějším obrněncem pro dopravu izraelské pěchoty byly transportéry M113, popř. jejich modifikace Zelda s doplňkovým pancéřováním. V úzkých uličkách palestinských měst se však projevily jako příliš velké, těžké, neohrabané, pomalé a hlučné. Izraelské zbrojovky tedy okamžitě začaly pracovat na moderních kolových obrněných vozidlech, jež by se hodila pro městské operace.
Jedním z produktů tohoto úsilí je obrněný vůz Wolf (hebrejsky Ze’ev), jehož hlavním dodavatelem je společnost Rafael. Kromě ní se na projektu podílí i firma Hatehof Netzer Sereni, která produkuje vlastní pancéřování. Tvary karosérie ostatně nemohou zapřít příbuznost s obrněným automobilem Rhino M‑462, který se v polovině 90. let dostal do výbavy izraelské policie a dočkal se také exportních úspěchů. Obrněnec Wolf kombinuje rychlost a pohyblivost klasického užitkového vozidla s odolností lehkého obrněného transportéru. Taková kombinace je ideální především pro tzv. konflikty nízké intenzity, mezi něž patří potlačování demonstrací a povstání, protiteroristické operace nebo mise na vynucování či udržování míru.
Kvůli urychlení a usnadnění vývoje nového vozidla sáhla firma Rafael k přístupu, který se dnes stává stále častějším, a sice k využití komponentů běžně prodávaných na civilním trhu. Wolf tedy není po technické stránce zcela novým vozem, neboť vznikl na bázi úspěšného amerického užitkového automobilu Ford F‑550. Tento mohutný vůz byl jako základ obrněnce zvolen zejména pro svou velkou nosnost. Izraelci se totiž od počátku snažili, aby byl obrněnec co nejlevnější, a tak se při výrobě pancíře zcela záměrně vyhýbali dražším materiálům, místo nichž použili levné a osvědčené, ale také výrazně těžší hmoty.

„Spotřební“ koncepce
Obrněnec Wolf přebírá z automobilu Ford F‑550 celý podvozek a pohonnou soustavu. O jeho pohon se stará vidlicový osmiválcový  dieselový motor se zdvihovým objemem šesti litrů, který dodává výkon 241 kW (325 koní). Automobil má pětistupňovou samočinnou převodovku a pohon všech čtyř kol. Maximální nosnost použitého typu podvozku činí osm tun, což konstruktérům umožnilo vyrobit pancéřovou karosérii o váze přibližně tří tun. Přesné údaje o odolnosti pancíře nebyly zveřejněny, avšak ze způsobu nasazení vozidla lze soudit, že spolehlivě chrání osádku minimálně před kulkami ráže 7,62×39 mm, jimiž střílí automatická puška AK‑47. Otázkou zůstává ochrana proti minám, neboť podle údajů výrobce nebyl původní podvozek nijak upraven.
Z tohoto hlediska je zajímavé, že Wolf je konstruován částečně „spotřebním“ způsobem. Výrobce totiž nejspíše počítá s tím, že poškození utrpí především „civilní“ podvozek, kdežto pancéřová karosérie bude většině útoků úspěšně vzdorovat. Zřejmě i proto je postavena zcela nezávisle na podvozku a je k němu připojena velice jednoduchým a flexibilním způsobem. V případě poškození podvozku je pak možno karosérii sejmout a během několika hodin ji instalovat na nový podvozek téhož typu.
Wolf nabízí prostor pro řidiče a spolujezdce vpředu a dalších deset vojáků v zadním oddělení. Pancéřová karosérie disponuje dvojicí dveří na každém boku, dále velkými dvoukřídlými dveřmi v zádi a kruhovým průlezem ve střeše. Vůz je vybaven také pěti střílnami, dvěma na každém boku a jednou v zádi. Z toho důvodu má účinnou ventilační soustavu, která umožňuje během 20 sekund zcela vyměnit vzduch uvnitř vozu, resp. vypustit toxické plyny vzniklé při střelbě zbraní osádky zevnitř vozu. Jak je dnes u obrněných vozidel běžné, pneumatiky mohou v případě průstřelu ujet desítky kilometrů jen po ráfcích. Zajímavým bezpečnostním prvkem je záďová kamera se zesilovačem světla, která nahrazuje centrální zpětné zrcátko, a to ve dne i v noci.

Objednávka 150 vozů
Izraelské ministerstvo obrany objednalo v březnu 2004 prvních třicet obrněnců Wolf určených pro šest izraelských pěchotních praporů, které byly tehdy rozmístěny na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy. V dubnu téhož roku ministerstvo sdělilo, že má v úmyslu zakoupit dalších 90 až 100 exemplářů. Na začátku roku 2005 pak byla zveřejněna revidovaná smlouva, podle které bylo objednáno celkem 150 vozů Wolf pro akce na palestinském území s tím, že se počítá s nákupem modifikací pro některé speciální funkce v izraelských ozbrojených silách.
V té době už probíhala sériová výroba, jejíž většinu zajistila výrobní linka společnosti Hatehof v Průmyslovém parku Tziporit poblíž města Nazaret. První obrněnce z počáteční třicetikusové objednávky za zhruba 14 milionů dolarů byly slavnostně předány 17. července 2005 a téměř ihned zamířily k jednotkám nasazeným na palestinském území. Všech 150 závazně objednaných obrněnců Wolf bylo dodáno do konce roku 2006 a nezřídka se objevují na fotografiích nebo filmových záběrech akcí izraelských jednotek v palestinských čtvrtích a městech.
Obrněnce Wolf ze sériové produkce se od předváděných prototypů v některých detailech liší. Mají např. odlišné tvary okének na prvním páru dveří, jinak uspořádané čelní světlomety či větší zpětná zrcátka. Přibyly rozměrné stoupačky pod bočními dveřmi a všechny světlomety a majáky jsou opatřeny ochranou tvořenou kovovými rámy a výplety.

Široké využití
Část sériových obrněnců Wolf operuje bez výzbroje, ale některé jsou vybaveny lehkým 7,62mm kulometem MAG umístěným na lafetě u stropního průlezu. Toto řešení ale vystavuje střelce velkému nebezpečí, takže firma Rafael nabízí instalaci svého úspěšného střeliště RCWS, jež lze ovládat dálkově zevnitř vozidla. Různé verze tohoto systému mohou nést jak kulomety, tak těžší zbraně včetně protitankových řízených střel Spike.
Tato nabídka firmy Rafael potvrzuje, že Wolf byl sice původně postaven pro bezpečnostní operace izraelských sil v Palestině, ale jeho možnosti jsou mnohem širší. Kromě dopravy vojáků jej lze použít i jako logistické nebo velitelské vozidlo. Už nyní jsou ve výzbroji izraelské armády zavedeny minimálně dvě další verze obrněnce Wolf. První z nich je obrněná ambulance, která může přepravit dva raněné na nosítkách. Tou druhou je mobilní platforma pro malý bezpilotní pozorovací letoun Elbit Skylark; uvnitř obrněnce je umístěno ovládací stanoviště a na střeše se nachází startovací kolejnice.
Široké možnosti využití, nízká cena, efektivita a též aplikace komerčně dostupných součástí jsou označovány za hlavní kvality obrněnce Wolf. Zbrojovka Rafael proto doufá, že se s ním dříve nebo později prosadí i na mezinárodním trhu, na kterém narůstá poptávka po obrněných vozidlech tohoto druhu. Řada zemí, které se účastní mezinárodních misí a často kupují izraelské zbraně, by tedy mohla mít zájem i o automobil Wolf.
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TTD vozidla Rafael Wolf
Celková délka
5750 mm
Rozvor náprav
3576 mm
Celková šířka
2380 mm
Celková výška
2350 mm
Max. hmotnost
8000 kg
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