Dragoon Ride:
Návštěva americké obrněné kavalerie

Přelom března a dubna se nesl ve znamení průjezdu konvoje US Army přes české území z Pobaltí a Polska do Německa. Veřejnost tedy měla šanci se zblízka seznámit s moderní technikou amerického 2. pluku obrněné kavalerie.

Operace nazvaná „Dragounská jízda“ byla v médiích prezentována zpravidla jen jako „show“, která měla ujistit země střední Evropy o americké podpoře a současně dát Rusku najevo, že se Amerika hodlá podílet na obraně starého kontinentu. Ve skutečnosti ale představovala i velice náročné logistické cvičení. Vždyť se jednalo o přesun 115 vozidel po vlastní ose, a to po trase, která byla díky délce asi 1800 km nejdelším silničním přesunem US Army v Evropě od konce II. světové války! Američané se vraceli z pobaltské části cvičení Atlantic Resolve na základnu v bavorském Vilsecku. Šlo o síly 3. praporu 2. pluku kavalerie (2nd Cavalry Regiment), který patří mezi tzv. Stryker Brigade Combat Teams, tzn. brigádní bojová uskupení, jejichž hlavním typem techniky je osmikolový obrněný transportér Stryker. Jeho relativně nízká hmotnost (dle verze 16 až 19 tun) jej činí vhodným pro transport vzduchem, a proto i pro rychlé nasazení do boje kdekoli na světě. Kromě 55 obrněnců Stryker projelo přes Českou republiku 30 slavných terénních automobilů HMMWV, 10 středních nákladních vozů FMTV, 15 těžkých nákladních vozidel HEMTT a pět tahačů M915 s podvalníky. Američtí vojáci dorazili na české území 29. března a opustili ho 1. dubna. Vzhledem k nutnosti ubytovat zde přes 500 zahraničních vojáků a garážovat 115 vozidel se jednalo o důležité logistické cvičení také pro Armádu ČR, která jej ovšem výborně zvládla. „Dragounská jízda“ tak nebyla jen působivá „show“, ale splnila i svůj vojenský smysl pro americké i české ozbrojené síly.
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Slavný americký terénní automobil HMMWV v pancéřovaném provedení UAH (Up-Armored Humvee) s kulometem M2HB ráže 12,7 mm. K velkému rozšíření obrněných verzí HMMWV značně přispěly ztráty v Afghánistánu a Iráku.

Součástí konvoje bylo také deset středních nákladních automobilů FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) v několika provedeních. Na snímku je valníková verze s obrněnou kabinou a přívěsem. Dnes tato vozidla dodává společnost Oshkosh, málokdo ovšem ví, že původně jde vlastně o derivát rakouského automobilu Steyr 12M18.

Výzbroj základní podoby pěchotního transportéru M1126 Stryker ICV tvoří dálkově ovládaná zbraňová stanice M151 Protector od norské společnosti Kongsberg. Stanice může nést několik typů zbraní, z nichž nejčastější je slavný 12,7mm kulomet M2HB se zásobníky na 100 ran. Na stanici se nacházejí i vrhače 66mm dýmových granátů M6.

Standardním provedením vozidla Stryker je pěchotní transportér M1126 ICV (Infantry Carrier Vehicle), jenž kromě dvoučlenné osádky dopraví až devět vojáků. Vozidlo o hmotnosti kolem 16 tun dosahuje na silnici rychlosti až 100 km/h.

Na většině verzí vozidla Stryker se nacházejí dálkově řízené zbraňové stanice M151 Protector s různými typy kulometů nebo granátometů (na fotografii vzácně vídaná stanice beze zbraně). Stejnou stanici nesou vozidla IVECO LMV české armády.

Nejsilněji vyzbrojenou variantu obrněnce Stryker, jež se v Česku objevila, reprezentoval nosič minometu M1129 MC. Primární výzbroj tvoří 120mm minomet Soltam M121, vedle něhož se v obrněnci nalézá pomocný minomet M252 ráže 81 mm či M224 ráže 60 mm. Na horní straně korby je instalován kulomet M240 kalibru 7,62 mm.

Jednou ze specializovaných verzí vozidla Stryker, která se účastnila operace Dragoon Ride, je velitelský prostředek M1130 CV (Commander’s Vehicle). Na pohled jej lze snadno rozpoznat podle několika silných antén. Díky širokému komunikačnímu vybavení dokáže M1130 zajistit kvalitní velení na úrovni roty, praporu nebo brigády.

Na většině obrněných transportérů Stryker byly k vidění dálkově řízené zbraňové stanice typu Protector s kulomety M2HB ráže 12,7 mm. Přímo u zbraně se nalézá zásobník na 100 nábojů, ale celkově se ve Strykeru dopravuje zásoba až 2000 nábojů.
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