Odminovací systémy Božena: Největší slovenský úspěch

Likvidace min představuje neobyčejně náročnou a rizikovou činnost, pro kterou jsou nezbytné speciální druhy techniky. Využívají se pro ni různé odminovací prostředky, které bývají často dálkově řízené, aby dokázaly tyto nebezpečné úkoly efektivně plnit bez ohrožení životů lidské obsluhy. Mezi nejrozšířenější a nejúčinnější odminovací systémy světa se řadí komplety série Božena, které produkuje slovenský podnik WAY Industry a které jsou označovány za největší komerční úspěch zbrojního průmyslu nezávislého Slovenska. Operují v mnoha zemích a mezi jejich uživateli najdeme také Armádu České republiky.

Locust v barvě khaki
Nášlapné miny jsou snad nejzákeřnější a nejodsuzovanější zbraní na světě. Přes snahy celého mezinárodního společenství je mnoho států doslova zamořeno miliony min, které každoročně zabíjejí nebo zmrzačují tisíce lidí, v naprosté většině nevinných civilistů. Není divu, že téměř každá rekonstrukce a stabilizace státu po ozbrojeném konfliktu zahrnuje rozsáhlé odminování. V kategorii odminovacích systémů se objevují velmi zajímavé typy, z nichž některé se mohou do rekonstrukce země zapojit nejen coby prostředky pro vyhledávání a ničení min, ale rovněž jako víceúčelové ženijní a stavební stroje. Právě mezi tyto víceúčelové odminovací komplexy patří vysoce úspěšné slovenské stroje Božena.
Slovenská firma WAY Industry, a.s. je majitelem a současně i nástupcem známého výrobního závodu ve městě Krupina, jenž býval známý jako ZŤS Krupina, později Hontianske strojárne. Jeho nejznámějšími produkty byly malé smykem řízené kolové nakladače řady UNC, na které v 90. letech navázaly obdobně řešené stroje řady Locust. Firmu však postihly problémy a roku 1998 na ni byl vyhlášen konkurz. V roce 1999 koupila její majetek společnost WAY Industry, jež obnovila a rozšířila produkci a zařadila se mezi nejúspěšnější slovenské strojírenské firmy. Dnes tvoří nabídku několik typů rodiny Locust, letištní tahač Talet 30 a dva odminovací stroje řady Božena, která se zrodila již v první polovině 90. let.
Rodina prostředků Božena dosud zahrnuje pět typů označených jednoduše Božena 1, 2, 3, 4 a 5. Technicky jsou blízce příbuzné smykem řízeným nakladačům Locust; např. systém Božena 1 lze bez většího přehánění popsat jako militarizovanou verzi typu Locust 750. Od „civilního“ provedení nakladačů se principiálně odlišují především tím, že je lze řídit i dálkově. Hlavním pracovním nástrojem pochopitelně není lopata, nýbrž cepové odminovací zařízení, tj. otáčející se válec, k němuž jsou připojeny řetězy zakončené diskovými cepy či kladivy. Údery cepů do země přivádějí miny k výbuchu. Tato konstrukce odminovacích přístrojů vznikla již za druhé světové války a do dneška se v podstatě nezměnila.

Lehký systém Božena 4
Prostředek Božena 1 se začal vyrábět v roce 1995 a produkce pokračovala do roku 2000, kdy jej ve výrobním programu vystřídal zdokonalený typ Božena 2. Ten byl však nabízen jen rok, neboť brzy na jeho místo nastoupil systém Božena 3. Ale ani on ve výrobním programu příliš dlouho nevydržel, neboť v roce 2002 začala produkce typu Božena 4, který se vyrábí dodnes. Představuje dosavadní vrchol vývoje lehkých odminovacích systémů, jež jsou přímo příbuzné nakladačům Locust; verze Božena 1, 2 a 3 se jim velmi podobaly i vzhledem, zatímco Božena 4 už se zřetelně liší tvarem kabiny. Od roku 2004 vyráběný typ Božena 5 již spadá do sektoru středních odminovacích prostředků, vyznačuje se řadou odlišných řešení a nelze jej označit za vojenský protějšek některého z civilních vozidel.
Odminovací systém Božena 4 využívá mnoho součástí nakladače Locust 1203. Je určený pro likvidaci veškerých protipěchotních min a rovněž i protitankových min s náloží do 9 kg TNT. Pohon stroje zajišťuje vzduchem chlazený motor Deutz BF4L913 s výkonem 78 kW, který je napojen na hydraulické motory Bosch-Rexroth pohánějící čtyři pojezdová kola. Podobně jako předchozí tři modely řady Božena může typ Božena 4 buďto fungovat standardně s koly, nebo lze přes pneumatiky navléknout pásy, jež snižují tlak na půdu. Ovládání vozidla je možné buď z pancéřované a klimatizované kabiny s přímým výhledem, či pomocí kamerového systému a dálkového ovládání na vzdálenost až dvou kilometrů.
Cepové odminovací zařízení je instalováno na výložníku na přední části. Pohon zajišťují opět hydraulické motory napojené na hlavní pohonnou jednotku. Existují dvě verze odminovacího zařízení označené FU1 a FU2; první z nich se vyráběla v letech 2002-2003, zatímco druhá je v nabídce od roku 2004. Provedení FU2 se vyznačuje menšími rozměry, účinnější balistickou ochranou, větším počtem řetězů s cepy (40 místo 36) a větší šířkou čištěné plochy (2225 mm místo 2000 mm). Maximální hloubka průniku řetězů činí 25 cm. Zařízení lze vedle ničení min použít také k rychlému odstraňování vegetace.

Střední systém Božena 5
Prostředek Božena 5 vyráběný od roku 2004 patří mezi střední odminovací systémy. Hned na první pohled se od předchozích typů liší třemi nápravami. V kolovém režimu jsou pneumatiky nasazeny jen na prvním a třetím páru kol. Pokud je však třeba navléknout pásy, pneumatiky se ponechají na prvním páru kol a ze třetího se přesunou na druhý. Komplet Božena 5 je vhodný pro ničení stejných typů min jako předchozí typ, tedy všech protipěchotních a protitankových s náloží do 9 kg TNT, ale vyznačuje se výrazně vyššími pracovními výkony. Jeho odminovací zařízení se 48 řetězy vytváří stoprocentně vyčištěný pruh o šířce 2650 mm a dokáže iniciovat výbuch miny umístěné až 30 cm pod zemí.
Celkový vyčištěný prostor tak může být téměř dvakrát větší než v případě starších typů rodiny Božena. Při zkouškách bylo zjištěno, že exploze miny obvykle zničí jeden až tři řetězy s cepy, ale zařízení je zkonstruováno tak, aby výměna byla možná během dvou minut přímo na místě, neboť náhradní řetězy i nářadí jsou součástí základního vybavení. Co se týče využití systému pro sekání vegetace, výkon řetězového zařízení stačí k odstraňování kmenů s tloušťkou až 20 cm. Božena 5 má také velice dobrou pohyblivost; může překonat mj. 60 cm vysokou kolmou překážku a dokáže se brodit do hloubky 80 cm.
Vozidlo pohání vzduchem chlazený turbodieselový motor Tatra T3A-928-30 s výkonem 178 kW. Ten je opět napojen na hydraulické motory značky Bosch-Rexroth, které zajišťují pohon pojezdových kol i pracovního zařízení na výložníku. Operátor může buď sedět v pancéřované klimatizované kabině, nebo řídit vozidlo dálkově na vzdálenost až 2000 m. Dálkové ovládání může využívat data z pevné či pohyblivé panoramatické kamery. Data lze přenášet klasickým rádiovým spojením, případně i přes satelit. Do systému lze integrovat také terminál družicové navigace GPS s digitálními mapami.

Do celého světa
Systémy řady Božena jsou pozoruhodné i tím, že kromě cepového odminovacího zařízení lze k výložníku připojit mnoho dalších nástrojů. Může to být např. segregační lopata, která slouží k prosévání půdy a oddělování různých druhů materiálů, což v praxi znamená hlavně hledání munice v půdě. Dalším zařízením jsou nosítka pro dopravu raněných z nebezpečných prostor. A samozřejmě je k dispozici široká škála vysloveně „civilních“ zařízení, jako jsou nejrůznější hladké i zubové lopaty, rozmanité typy vidlic, radlic, kopacích lžic a zemních vrtáků. Na záď vozidla lze instalovat magnetický sběrač, určený zejména pro sběr střepin, úlomků a menších druhů munice. Sběrač čistí pruh o šířce dvou metrů a síla dvou permanentních magnetů stačí na zdvižení kovového předmětu o váze až jednoho kilogramu.
Komplety Božena 1, 2, 3 a 4 patří k nejúspěšnějším v oblasti lehkých odminovacích systémů a typ Božena 5 se již etabloval v sektoru typů středních. Uživatele prostředků rodiny Božena lze dělit do tří skupin. První představují přímo země, jež se samy potýkají s nebezpečím min, a to Albánie, Angola, Afghánistán, Ázerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Chorvatsko, Irák, Kolumbie a Súdán. Druhá skupina zahrnuje státy, které si systémy Božena pořídily spíše kvůli zahraničním misím; vedle Slovenska a Česka se k nim řadí také Velká Británie, Francie, Bangladéš, Nizozemí, Polsko, Kanada, Japonsko a Jihoafrická republika. A do třetí kategorie zákazníků patří soukromé firmy nebo organizace specializované na odminování, jako je např. britská Mines Advisory Group či německá Heinrich Hirdes, jež zpravidla pracují na smlouvu pro vlády nebo pro OSN. Kromě prvně vyjmenované skupiny deseti zemí, které si zakoupily komplety Božena pro své armády, se tyto prostředky objevily v akci též v Eritreji, Kambodži, Keni, Kosovu, Libanonu, Srí Lance a Thajsku.
Armáda ČR vlastní jeden systém Božena 1 a jeden Božena 2 a nasadila je při některých svých misích na Balkáně. V září 2007 do její výzbroje přibyly tři nejmodernější komplety Božena 5, čímž se Česká republika stala prvním členem NATO, který tento systém zavedl do standardní operační služby. Do počátku roku 2008 bylo prodáno více než 150 prostředků rodiny Božena, z nichž asi stovka je v této chvíli aktivně nasazena, čímž výrazně přispívá k boji proti zákeřné hrozbě, kterou představují nášlapné miny.

Lukáš Visingr

Parametry dnes vyráběných strojů řady Božena
Typ
Božena 4
Božena 5
Délka vlastního vozidla
3857 mm
4410 mm
Délka cepového zařízení
2100 mm
2345 mm
Celková délka
5957 mm
7320 mm
Šířka vlastního vozidla
1960 mm
2415 mm
Šířka cepového zařízení
2715 mm
3350 mm
Celková výška
2145 mm
2170 mm
Hmotnost vlastního vozidla
4740 kg
9900 kg
Hmotnost cepového zařízení
1220 kg
2100 kg
Celková hmotnost
5960 kg
12 000 kg
Výkon motoru
78 kW
170 kW
Max. otáčky cepového zařízení
500 min-1
640 min-1
Max. odminovaná plocha
2500 m2/hod
4900 m2/hod
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