Dunajská jízda: Další americký konvoj v České republice

V první polovině září zavítal na naše území další konvoj americké armády, tentokrát mířící na velké alianční vojenské cvičení do Maďarska.

500 km po českých dálnicích
Mezi 9. a 15. zářím 2015 projel Českou republikou další obrněný konvoj US Army, opět šlo o jednotky 2. mechanizovaného pluku americké kavalerie a opět šlo o přesun kvůli cvičení. Ale pokud se v březnu letošního roku „Dragouni“ přesouvali z Pobaltí na domovskou základnu na území Bavorska, nyní šlo naopak o jízdu do prostoru cvičení. To dostalo název Brave Warrior 2015, odehrává se na území Maďarska a účastní se jej 1800 vojáků. Nesmíme však zapomínat na skutečnost, že také samy dálkové přesuny představují pro americké ozbrojené síly užitečné cvičení. Vždyť při jarní operaci Dragoon Ride se kavaleristé přesunuli na vzdálenost přibližně 1800 km, což pro US Army znamenalo nejdelší pozemní přesun od II. světové války! Nynější operace Danube Ride je kratší, jelikož vzdálenost činí „jen“ asi 800 km (z toho cca 500 km po území ČR), jedná se však o přesun o něco rozsáhlejší, neboť v březnu tu projíždělo něco málo přes 100 vozidel s asi 500 vojáky, kdežto nyní to bylo cca 150 motorových vozidel, 54 návěsů a zhruba 550 příslušníků US Army. Tentokrát se však nekonaly žádné prezentace techniky ani „bratření“ vojáků s obyvatelstvem, takže (na rozdíl od jara) výrazně klesá riziko zneschopnění části US Army v důsledku nadměrné konzumace českého piva, slivovice, uzenin a koláčů. Na své cestě ale „Dragouni“ přece jen udělali několik krátkých zastávek, takže fanoušci americké armády či její výbavy měli určitou šanci prohlédnout si vozidla nebo promluvit s vojáky. Opět se ozvalo i několik odpůrců, ale ještě více než v březnu se potvrdilo, že jde o úplně marginální část společnosti, jejíž velká většina US Army zdravila.

Varianty obrněnce Stryker
Hlavním typem techniky americké kavalerie je osmikolový obrněný transportér Stryker, který fakticky patří do stejné kategorie jako typ Pandur II, známý z Armády ČR. Vozidlo Stryker je výrobkem firmy General Dynamics Land Systems, byť jde fakticky o odvozeninu kanadského obrněnce LAV-III, což je pro změnu verze švýcarského typu Piranha, který byl rovněž jedním z kandidátů na vozidlo pro české ozbrojené síly. (Korporace GDLS jej ale z tendru stáhla, aby zvýšila šance dalšího „svého“ typu Pandur II.) Stryker může plnit širokou škálu úkolů, o čemž nejvíce vypovídá deset jeho vyráběných verzí:
M1126 Infantry Carrier Vehicle (ICV), základní transportér pro družstvo devíti pěšáků
M1127 Reconnaissance Vehicle (RV), vozidlo se senzory pro průzkum bojiště
M1128 Mobile Gun System (MGS), vozidlo palebné podpory se 105mm kanonem
M1129 Mortar Carrier (MC), vozidlo dopravující minomety ráže 120 a 81 či 60 mm
M1130 Command Vehicle (CV), vozidlo pro velení na úrovni praporu či brigády
M1131 Fire Support Vehicle (FSV), vozidlo pro navádění dělostřelecké palby
M1132 Engineer Squad Vehicle (ESV), vozidlo pro převoz ženistů a základní ženijní práce
M1133 Medical Evacuation Vehicle (MEV), zdravotnické evakuační vozidlo
M1134 Anti-tank Guided Missile Vehicle (ATGM), nosič protitankových řízených raket
M1135 NBC Reconnaissance Vehicle (NBCRV), vozidlo pro chemický a radiační průzkum

Široká škála dalších vozidel
Z oněch deseti verzí k nám v březnu dorazilo šest (chyběly tu MGS, FSV, ATGM a NBCRV), kdežto součástí „Dunajské jízdy“ by už mělo být všech deset. Kromě obrněnců Stryker ovšem konvoj samozřejmě obsahuje další techniku. Stejně jako v březnu v něm jely desítky slavných terénních automobilů HMMWV („Humvee“) v několika provedeních, včetně vozů opatřených doplňkovým pancéřováním a nosičů kontejnerů s elektronickou výbavou. Některé automobily HMMWV plní úlohu tahačů přívěsů, z nichž nejméně na jednom bylo umístěno velké zařízení pro satelitní komunikaci. Dalším použitým typem je střední nákladní vůz FMTV, který vyrábí značka Oshkosh, ale původně jde o variantu vozu rakouské značky Steyr. Společnost Oshkosh však dodává i další techniku pro „Dragouny“, zejména těžké nákladní vozy s osmi koly M977 HEMTT. Jednou z variant je atraktivní „Wrecker“, tedy vyprošťovací automobil M984A1, ale největším výrobkem této firmy je desetikolový gigant M1075 PLS, vezoucí paletový nákladní systém. A výčet automobilů v operaci Danube Ride zakončuje tahač návěsů M915, jenž náleží (podobně jako populární „Humvee“) do portfolia značky AM General. Americká armáda však tentokrát přivezla i skutečně těžkou dělostřeleckou podporu, a sice v podobě 155mm tažených houfnic M777 s dostřelem asi 30 km. To potvrzuje, že tématem cvičení Brave Warrior 2015 je vedení rozsáhlého konvenčního symetrického konfliktu. Doufejme jenom, že skutečná podoba takové události se střední Evropě vyhne a že tady budeme americké vojáky vítat vždy jen jako milé hosty, nikoli jako zachránce před vážnou hrozbou.
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