Cougar a Buffalo:
Obrněnci pro asymetrickou válku

Malá americká firma Force Protection Inc. se během krátké doby vypracovala mezi nejúspěšnější výrobce obrněných vozidel. Její vozy Cougar a Buffalo operující v Iráku a Afghánistánu získaly skvělou pověst a stále přicházejí další objednávky.

Krátce po invazích do Afghánistánu a Iráku si armády západních zemí začaly postupně uvědomovat, že postrádají obrněná vozidla vhodná pro delší operace v těchto zemích. Na spojenecké vojáky začali útočit povstalci, teroristé i kriminální gangy. Ztráty hrozivě narůstaly i proto, že běžná armádní logistická vozidla nedisponovala ochranou proti minám. Ozbrojené síly tedy začaly nakupovat nové vozy, které mohou těmto hrozbám čelit. A právě tehdy přišla chvíle pro firmu Force Protection.

Cougar ve dvou podobách
Nejúspěšnějším výrobkem značky Force Protection je obrněný vůz Cougar. Vyrábí se ve dvou hlavních verzích, a to dvounápravové Cougar H a třínápravové Cougar HE. Obě mají společné základní komponenty a jsou modulárně pojaté, aby dokázaly plnit široké spektrum úkolů. Cougar může sloužit jako klasický transportér, hlídkové nebo doprovodné vozidlo, vozidlo pro velení, průzkum, pyrotechnické služby nebo jako platforma pro instalaci různých senzorových či zbraňových systémů.
Základní charakteristikou typu Cougar je pochopitelně odolnost proti střelám a výbuchům. Prakticky celý vůz včetně skel odolá kulkám až do ráže 7,62×51 mm NATO a některé části jsou obrněné i proti střelám větších kalibrů. Snad ještě zajímavější je ale odolnost proti minám a improvizovaným výbušným nástrahám. Vůz je postaven tak, aby osádka přečkala ve zdraví explozi nálože odpovídající 13,5 kilogramům TNT pod každou nápravou, případně 6,75 kilogramu TNT pod střední částí vozidla. Velice důležitou roli hraje skutečnost, že podvozek automobilu Cougar má průřez ve tvaru písmene V (jako u jihoafrických obrněnců), což účinně odvádí energii výbuchu mimo prostor osádky.
Cougar může být vybaven také filtračním systémem proti zbraním hromadného ničení, střílnami, lafetami pro rychlopalné zbraně, infračervenými světlomety, navijákem či dalším příslušenstvím. Pohon zajišťuje dieselový motor Caterpillar C‑7 s výkonem 245 kW a převodovka Allison HD Automatic. Za sedačkami pro řidiče a spolujezdce se nalézá prostor pro čtyři až osm vyzbrojených mužů či odpovídající náklad.

Buffalo proti minám
Jestliže Cougar je skutečně víceúčelovým vozem, větší Buffalo byl původně zkonstruován pro specializovanější funkce. K jeho primárním úkolům patřilo především vyhledávání a zneškodňování min, výbušných nástrah, zátarasů a jiných překážek. K tomu jej předurčovala nejen jeho mimořádná odolnost, ale rovněž dlouhé výložníkové rameno schopné pracovat s nejrůznějšími ženijními a pyrotechnickými nástroji. V dnešní době už však firma Force Protection nabízí Buffalo jako poněkud více univerzální stroj schopný sloužit rovněž jako transportér, velitelské stanoviště či zbraňová platforma pro boj ve městě.
Ochrana karosérie se shoduje s vozidlem Cougar, takže Buffalo odolá střelám do ráže 7,62 mm. Výrazně vyšší je odolnost vůči výbušninám, protože podvozek vozu Buffalo ochrání osádku před účinky exploze TNT o hmotnosti přes 20 kg pod každou nápravou, popř. 13,5 kg pod prostřední částí. Buffalo je ještě více než Cougar příbuzný s jihoafrickými obrněnými vozy; využívá totiž celou řadu součástí úspěšného transportéru Casspir, kterému se ostatně také na pohled podobá.
O pohon se stará dieselový motor Mack ASET AI‑400 o výkonu 333 kW a samočinná převodovka Allison HD‑4560P. Vůz Buffalo nabízí prostor pro řidiče, spolujezdce a 12 vyzbrojených mužů. Stejně jako Cougar může být vybaven řadou volitelných prvků, jako je dálkově ovládané střeliště, střílny pro zbraně osádky, filtry chránící proti účinku zbraní hromadného ničení či infračervené světlomety. Verze pro ničení min disponuje devět metrů dlouhým ramenem řízeným pomocí televizní kamery.

Zařazení do služby
Do výbavy amerických ozbrojených sil se jako první dostal typ Buffalo. V roce 2003 bylo objednáno prvních čtrnáct kusů, jež okamžitě putovaly k ženijním doprovodným týmům v Afghánistánu a Iráku, kde doprovázejí konvoje. Následovaly další kontrakty a v září 2005 se přidala i americká námořní pěchota. Oficiální název typu Buffalo v ozbrojených silách USA zní Mine‑Protected Clearance Vehicle (MPCV), ovšem vojáci jej samozřejmě nazývají Buffalo, případně také „The Claw“ (Dráp), což odkazuje na jeho typické výložníkové rameno.
Vstupu do vojenských sil USA se zanedlouho dočkal také Cougar. Na podzim 2004 objednala námořní pěchota prvních 27 kusů, jež se brzy zapojily do bojové operace proti povstalcům v iráckém městě Fallúdža. Ještě větší kontrakt následoval v květnu 2005, kdy si Pentagon objednal 122 vozidel Cougar v provedení JERRV, což znamená Joint EOD (tj. Explosive Ordnance Disposal) Rapid Response Vehicle. Používají je pyrotechnické týmy, které byly zformovány společně armádou, letectvem, námořnictvem a námořní pěchotou. První vozidla Cougar JERRV byla zařazena do výzbroje těchto týmů v srpnu 2005. Lze je snadno rozeznat podle stožáru s výkonnou kamerou GyroCam na zádi.
Pentagon průběžně oznamuje další objednávky obrněnců Buffalo a Cougar a stále odebírá nové kusy. Výrobní linka nyní produkuje jeden vůz Buffalo za necelý týden a zároveň vyrábí dvě vozidla Cougar denně. Ani toto tempo však nestačí, a tak část produkce převzaly další továrny. Počet výrobků značky Force Protection ve službě už tedy jistě překračuje tisíc.

Program MRAP
Podle aktuálních zpráv je to ovšem jen začátek. Pentagon totiž zahájil program MRAP (Mine‑Resistant Ambush‑Protected) s cílem získat nová obrněná hlídková vozidla pro všechny čtyři složky. Zpočátku se hovořilo o tisícovce, ale po revizi se tento počet zvýšil na 4100 a v dubnu letošního roku na 7774 vozů. Ale ani to nejspíš nebude konec, neboť zdroje v Pentagonu uvádějí, že počet vozů koupených v rámci programu MRAP by se nakonec mohl vyšplhat až na neuvěřitelných 17 000!
Vozy projektu MRAP jsou rozděleny do tří podskupin podle počtu přepravovaných mužů. MRAP kategorie I jich uveze šest, vozidlo úrovně II deset a obrněnec typu MRAP III čtrnáct. Zajímavé ale je, že kontrakty získává více firem, takže kromě značky Force Protection se na programu podílí např. společnost BAE Systems s automobily RG‑33. Jako první byl zadán kontrakt na 1000 vozů Cougar, z nich 300 ve verzi 4×4 (MRAP I) a 700 ve variantě 6×6 (MRAP II). Force Protection také nedávno získala smlouvu na 14 obrněnců Buffalo coby MRAP III a předvedla nové lehké vozidlo Cheetah vyvinuté speciálně jako MRAP I.
Ale Američané nejsou jedinými uživateli vozů Buffalo a Cougar. Kanadští ženisté koupili po pěti kusech od každého z obou typů a užívají je v Afghánistánu. Velká Británie objednala 108 vozů typu Mastiff PPV (Protected Patrol Vehicle), což je Cougar 6×6 s mohutnou pancéřovou skříní, a stovky vozů Cougar ILAV (Iraqi Light Armored Vehicle) vyráběných licenčně u BAE Systems míří přímo do nové irácké armády. O kvalitách vozů Force Protection asi nejlépe svědčí fakt, že zaznamenávají nejnižší počet úmrtí i zranění osádek mezi všemi americkými obrněnci. A ještě stojí za zmínku, že Buffalo můžete vidět ve filmu Transformers, jež má premiéru v České republice 16. srpna 2007.
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TTD obrněných vozidel značky Force Protection

Cougar 4×4
Cougar 6×6
Buffalo
Celková délka
5,92 m
7,09 m
8,20 m
Celková šířka
2,54 m
2,54 m
2,46 m
Celková výška
2,64 m
2,64 m
2,97 m
Prázdná hmotnost
13 608 kg
16 783 kg
20 557 kg
Max. hmotnost
15 876 kg
23 133 kg
38 102 kg
Max. rychlost
105 km/h
105 km/h
105 km/h
Dojezd na silnici
965 km
965 km
615 km
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