GIAT AMX-10RC a Panhard ERC-90:
Obrněná kavalerie legionářů

Když v loňském roce francouzská armáda zasahovala v Mali, objevily se v záběrech také obrněnce, jež některá média popisovala jako „tanky“. Ve skutečnosti se jednalo o kolová průzkumná vozidla, byť jejich výzbroj se tankům skoro vyrovná, takže dnes představují nejvýkonnější pozemní bojovou techniku Cizinecké legie.

Francouzská Cizinecká legie je dnes v podstatě koncipována jako lehká motorizovaná pěchota pro expediční operace. Rovněž z toho důvodu neprovozuje „opravdové“ pásové tanky, jejichž velká hmotnost a náročnost komplikuje rychlé a flexibilní nasazení v zahraničí. Přesto se však legionáři mohou pochlubit výkonnými bojovými vozidly, která užívá jejich 1. jízdní pluk (1er Régiment Étranger de Cavalerie), který představuje obrněnou kavalerii. Jak známo, v doktríně francouzské armády se přikládá nezvykle velký význam průzkumu, který má zajistit, že tanky budou nasazeny koncentrovaně v ideálním místě, jenže kromě toho se předpokládá, že vozidla s primárně průzkumným posláním budou aktivně plnit také bojové úkoly, např. ochranu křídel či likvidaci izolovaných nepřátelských průniků. Zákonitým důsledkem toho je, že francouzská průzkumná vozidla nesou opravdu silnou výzbroj.

Vzdálený příbuzný „pásáků“
V 60. letech definovala francouzská armáda požadavky na nové kolové bojové vozidlo, jež by se stalou náhradou osmikolového typu Panhard EBR, který konstrukčně pocházel vlastně ještě z období před II. světovou válkou. Roku 1970 tak začala zbrojovka GIAT pracovat na návrhu, jenž využíval některé komponenty z pásového bojového vozidla pěchoty AMX-10P, ačkoli se to na pohled prakticky nedalo poznat, protože výsledkem byl šestikolový obrněnec, který nesl primární výzbroj bezmála na úrovni tanku. Jako upomínku konstrukční příbuznosti s pásovým obrněncem dostal označení AMX-10RC, kde ona zkratka značí Roues Canon (neboli kolový a kanonový). V roce 1971 byl hotov první prototyp, ale zkoušky se protahovaly, takže první kus odpovídající sériové podobě vyjel z továrny Atelier de Construction Roanne až roku 1978. Na počátku byl AMX-10RC kritizován jako příliš složitý a drahý, avšak záhy vyšlo najevo, že je i navzdory tomu vysoce spolehlivý a efektivní. Vozidlo má korbu z hliníkového pancíře, v jejíž přední části má sedačku řidič, zatímco uprostřed ve věži sedí velitel, střelec a nabíječ; celkové uspořádání vnitřku se proto fakticky shoduje s tanky. Tím však podobnost s pásovými vozidly nekončí, jelikož AMX-10RC, ačkoli je kolový, využívá smykové řízení (nezatáčí tedy pomocí otočných náprav). Další zajímavostí podvozku je hydropneumatické zavěšení kol, díky němuž lze nejen měnit světlou výšku v rozsahu od 33 do 47 cm, ale také celý podvozek naklánět, což může pomoci při překonávání zvláště obtížného terénu. O pohon vozidla se stará osmiválcový diesel Baudouin Model 6F 111 SRX, jenž dodává max. výkon 194 kW; vozidla z prvních sérií poháněly o něco slabší agregáty Hispano-Suiza HS-115 (neboli vlastně stejný typ, který slouží též pro pohon pěchotního pásového vozidla AMX-10P). Obrněnec je obojživelný a ve vodě se pohybuje pomocí dvou sklopných lodních šroubů na zádi; kupodivu se však nejedná o domácí francouzský systém, ale o konstrukci z Velké Británie.

Impozantní výkony kanonu
Bezesporu největší pozornost však AMX-10RC vzbudil svou ničivou silou. Jestliže dříve byla průzkumná vozidla zpravidla vyzbrojena o hodně slaběji než tanky, nové francouzské vozidlo přineslo impozantní změnu. V jeho věži byl instalován 105mm kanon F2 BK MECA s hlavní, jejíž délka odpovídá 48 násobkům ráže. Kanon dostal i tehdy moderní systém řízení palby, do něhož kromě televizní kamery se zesilovačem světla patřil i laserový dálkoměr, takže palba se může vést na vzdálenost kolem 2500 m. Výkonný balistický počítač dovoluje efektivně střílet za pohybu na pohybující se cíle. Pro drážkovaný kanon jsou produkovány čtyři druhy munice, a to podkaliberní průbojná, kumulativní, tříštivo-trhavá a dýmová. První jmenovaný typ střely dosahuje úsťové rychlosti asi 1400 m/s a na vzdálenost 1000 m probíjí ekvivalent cca 300 mm válcované oceli. Obrněnec převáží zásobu 38 nábojů. Pomocnou výzbroj představuje 7,62mm kulomet AA NF1 se 4000 náboji, který je umístěn vedle kanonu. Další zbraň shodného typu či 12,7mm kulomet M2HB může být montován na stropě věže. Kromě toho nese vozidlo též dva dvouhlavňové vrhače dýmových granátů. Ochranu vozidla ještě doplňuje filtrační a ventilační systém pro operace v zamořeném prostředí. Francouzská armáda odebrala 256 vozidel, ovšem jejich současná podoba se od výše popsané odlišuje, jelikož firma Nexter (nástupce zbrojovky GIAT) uskutečnila jejich modernizaci na variantu AMX-10RCR. Byl zmodernizován zejména systém řízení palby, do něhož přibyl infračervený senzor, a dále ochranné systémy a spojovací přístroje. Počítalo se i s instalací nového kanonu, jenž by dovoloval střelbu výkonnější municí odpovídající standardu tanků NATO, ovšem k tomu nakonec nedošlo. Vozidla AMX-10RC se dostala do „ostrého“ boje během války v Perském zálivu v roce 1991, potom v Afghánistánu a nedávno v Mali. Kromě armády Francie odebrali tento obrněnec také dva zahraniční zákazníci v počtu celkem 120 exemplářů, a sice Maroko a Katar.

Ze zahraničí zpět do Francie
V případě druhého typu průzkumného obrněnce francouzské armády lze paradoxně říci, že jde vlastně o vedlejší produkt neúspěchu. Francouzská armáda totiž roku 1970 začala hledat nový typ obrněného transportéru se čtyřmi (a)nebo šesti koly. Ve výběrovém řízení zvítězila značka Renault s dodnes úspěšným typem VAB (dnes jej produkuje firma Nexter), zatímco zbrojovka Panhard odešla jako poražená. Nehodlala se s tím ovšem snadno smířit a na základě obrněnců, jež vyvinula pro ono výběrové řízení, zkonstruovala typovou sérii šestikolových vozidel, která byla určena primárně pro export. Základním typem byl obrněný transportér VCR (Véhicule de Combat à Roues), ze kterého bylo následně odvozeno vozidlo ERC (Engin de Reconnaissance à Canon), tj. průzkumný obrněnec s kanonem. Měl korbu z lehké ocelové slitiny o tloušťce do 10 mm a tříčlennou osádku, která zahrnovala řidiče v přední části a dvojici vojáků ve věži. Co se ovšem týče typu věže a výzbroje, konstrukce vozidla ERC byla pojata opravdu univerzálně, jelikož výrobce sice primárně počítal s instalací věže s 90mm kanonem, avšak vedle toho byla plánována možnost používat široké spektrum jiných typů věží. Vznikly tak varianty, jež nesou věže s kanony ráže 20 nebo 25 mm, případně s minomety ráže 60 nebo 81 mm. Vozidla, která ihned zaujala relativní jednoduchostí a nízkou cenou, si tak záhy našla zákazníky na světovém trhu, a sice Argentinu, Čad, Gabon, Ekvádor, Irák, Mexiko, Nigérii a Pobřeží Slonoviny. Bylo exportováno celkově asi 400 exemplářů, kromě toho však přišel trochu nečekaně rovněž velký kontrakt od Francie. Vozidlo AMX-10RC totiž bylo příliš velké pro transport letounem C-160 Transall, takže francouzská armáda začala hledat menší obrněnec, který by dokázal nabídnout velkou palebnou sílu. Roku 1980 se tedy rozhodla pořídit 192 exemplářů ERC-90 ve variantě, která dostala název ERC-90 F4 Sagaie. Dnes tvoří tyto obrněnce (spolu s AMX-10RC) základ výzbroje francouzských jednotek rychlého nasazení.

Univerzální podpůrná zbraň
Průzkumné vozidlo ERC-90 F4 Sagaie v podstatě představuje mírně upravenou verzi základní exportní podoby vozidla ERC. Používá šestikolový podvozek, v němž je instalován benzínový šestiválcový motor Peugeot s výkonem 116 kW. Zajímavostí je možnost zdvihnout prostřední pár kol a zvýšit rychlost vozidla při jízdě na rovném pevném povrchu. Vozidlo je obojživelné, ve vodě mu k pomalejší plavbě postačuje otáčení kol, avšak v zádi jsou zabudovány dva lodní šrouby, s nimiž se dá plout daleko rychleji. Výzbroj vozidla je situována ve věži GIAT TS-90, kde se nalézá především kanon CN90 F4 s hladkou hlavní ráže 90 mm, ze kterého se dá střílet širokým spektrem munice včetně podkaliberních průbojných střel, jejichž výkonnost je jenom o málo menší než u 105mm děla v AMX-10RC. K ničení současných tanků to sice již nestačí, ale proti většině starších tanků a proti téměř všem lehčím vozidlům to pořád bohatě postačuje; další typy střeliva pak dělají z ERC-90 F4 víceúčelový nástroj palebné podpory. Vedle toho je obrněnec vybaven 7,62mm kulometem AA NF1 vedle kanonu, popř. ještě druhým kulometem téhož typu na stropě věže (každá zbraň má zásobu 2000 nábojů). Přístrojové vybavení vozidel ve francouzské armádě nedosahuje vynikající úrovně AMX-10RC, přesto jsou ovšem osazena poměrně dobrým systémem řízení palby. Významným prvkem je i výkonný navigační systém, potřebný při operacích v poušti. Za hlavní slabinu ERC-90 F4 se pokládal nedostatečný výkon motoru, a proto bylo přibližně 160 obrněnců ve francouzské armádě později osazeno dieselem MTU s výkonem 126 kW. Francie používá své ERC-90 F4 zejména při operacích v zahraničí, mj. v Bosně, na Pobřeží Slonoviny nebo nejnověji v Mali. Předpokládá se ovšem, že obrněnce AMX-10RC a ERC-90 F4 budou ve francouzské armádě nahrazeny zcela novým typem, který se zatím označuje jako EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat) a který by měl vstoupit do řadové výzbroje někdy po roce 2020.
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Parametry vozidel AMX-10RC a ERC-90 F4

AMX-10RC
ERC-90 F4
Osádka
4 muži
3 muži
Bojová hmotnost
15,8 tun
8,1 tun
Délka s kanonem vpřed
9,15 m
7,69 m
Délka korby
6,35 m
5,01 m
Celková šířka
2,95 m
2,49 m
Celková výška
2,68 m
2,25 m
Standardní světlá výška
0,35 m
0,34 m
Výkon motoru
194 kW
116 kW
Max. rychlost jízdy
85 km/h
100 km/h
Max. rychlost plavby
7,2 km/h
9,5 km/h
Max. dojezd na silnici
1000 km
800 km

Obrněné vozidlo Panhard EBR
Mezi nejzajímavější techniku ve výzbroji Cizinecké legie bezesporu patřil obrněnec, který byl navržen vlastně už před druhou světovou válkou, ale vydržel ve službě až do 80. let. Jmenoval se EBR (Engin Blindé de Reconnaissance) a společnost Panhard navrhla jeho konstrukci roku 1937. Jejím hlavním rysem byl osmikolový podvozek, jehož prostřední dvě nápravy nesly dvě dvojice kol s ocelovými disky, plnou gumovou obručí a hydropneumatickým systémem, který prováděl jejich zvedání či spouštění. Na silnici jezdilo vozidlo pouze po čtyřech kolech, avšak v terénu se zapojovaly i dvě prostřední dvojice kol. Francouzská armáda se ke svému zájmu o těžký kolový obrněnec vrátila po II. světové válce a značka Panhard & Levassor vyrobila roku 1950 první sériové kusy. Produkce trvala deset let a vzešlo z ní asi 1200 exemplářů. Obrněnec EBR nesl kyvnou věž, ve které byl usazen 75mm kanon a 7,5mm kulomet. Dalším nezvyklým řešením bylo uspořádání osádky, protože ta kromě velitele a střelce uprostřed a řidiče vepředu zahrnovala navíc druhého řidiče vzadu; Panhard EBR totiž dokázal jezdit dozadu téměř stejně rychle jako dopředu. Každý z řidičů měl k dispozici 7,5mm kulomet. Obrněnec EBR vážil cca 13,5 tuny, dosahoval rychlosti přes 100 km/h a měl dojezd až 650 km. Později vznikla i verze, jež nesla věž z tanku AMX-13 s 90mm kanonem, která však byla příliš těžká. Jako zajímavost lze doplnit, že když byl pohřbíván Charles de Gaulle, posloužilo pro poslední cestu jeho rakve právě modifikované obrněné vozidlo Panhard EBR.
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