EBRC Jaguar:
Ostré drápy pro francouzskou armádu

Mezi netrpělivě očekávané premiéry letošní výstavy Eurosatory se řadil i šestikolový obrněnec EBRC Jaguar, součást rozsáhlého modernizačního programu francouzské armády. Veřejnosti se v Paříži předvedly hned dva exempláře, u nichž na první pohled přitahovala zájem opravdu pestrá sestava zbraní, senzorů a dalších systémů.

Mezi nejdůležitější iniciativy francouzských ozbrojených sil se řadí program Scorpion, jenž je zaměřený na pozemní obrněné a mechanizované síly. Správně by se měl vlastně psát ve formě SCORPION, jelikož se jedná o zkratku (Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et l’InfovalorisatiON), jež vyjadřuje smysl tohoto projektu. Jeho cíl představuje výrazné zvýšení bojeschopnosti francouzských sil prostřednictvím zavedení nových univerzálních prvků, které budou spolupracovat v rámci „digitálního bojiště“. Vedle modernizace tanků Leclerc se počítá s pořízením tří zcela nových typů obrněných vozidel.

Zavedení trojice nových obrněnců
Pozadí celého projektu Scorpion bylo podrobně popsáno právě před dvěma roky (v č. 8/2016), protože na výstavě Eurosatory 2016 se veřejnosti představil první z těchto tří typů obrněnců, a to šestikolový transportér VBMR (Véhicule Blindé Multi-Rôles) alias Griffon, který má zastat roli náhrady stávajících vozidel VAB. V programu Scorpion půjde o nejpočetnější typ, jelikož do roku 2030 hodlá armáda pořídit 1822 kusů v několika verzích. Kromě toho se předpokládá, že bude pořízeno snad až 978 čtyřkolových vozidel VBMR-L neboli Serval, která budou vážit okolo 12 tun, kdežto hmotnost typu Griffon je přibližně dvojnásobná. A konečně třetím typem v projektu Scorpion je šestikolový typ EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat) neboli Jaguar, který má nahradit dnešní obrněnce AMX-10RC a ERC-90 Sagaie, jež provádějí taktický průzkum a slouží i jako vozidla palebné podpory. Někdy se označují též jako „kolové tanky“ a na tuto specifickou francouzskou tradici má navázat i Jaguar, jenž se má pyšnit velmi výkonnou sestavou zbraní a senzorů. Hlavním dodavatelem projektu Scorpion je firma Nexter Systems (nyní už patřící do společného francouzsko-německého podniku KNDS), vedle níž se účastní značky Arquus (dříve Renault Trucks Défense) a Thales. Na lehkém vozidle VBMR-L Serval se podílí rovněž společnost Texelis. Všechny tři platformy se mají vyznačovat vysokou úrovní kompatibility (např. pohonné soustavy vozidel Griffon a Jaguar jsou ze 70 % shodné) a snadnou údržbou i v polních podmínkách, neboť Francie samozřejmě plánuje jejich intenzivní využívání v expedičních operacích, především v Africe.

Soustava pohonu na komerční bázi
Vozidlo EBRC Jaguar absolvovalo premiéru na veletrhu Eurosatory 2018, kde se objevily dva exempláře, jeden ve stánku společnosti KNDS a druhý v expozici francouzské armády. Patřily mezi exponáty, které budily zajisté největší zájem, na čemž se vedle skutečnosti, že se jednalo o netrpělivě očekávané novinky, podílel také pozoruhodný vzhled, neboť oba obrněnce Jaguar se takříkajíc „ježily“ impozantní sestavou zbraňových a elektronických prvků. Zajímavá je ale i sama koncepce tohoto vozidla, protože jeho vnitřní uspořádání odpovídá tomu, co je obvyklé u tanků. Řidič tudíž sedí vepředu a motor se nenachází vedle něj, jak je nyní běžné u kolových obrněnců, nýbrž vzadu. Ve věži mají své sedačky další dva muži, a sice velitel a střelec. Co se týče motoru, ten dodává automobilka Volvo (do jejíž struktury spadá i značka Arquus) a jedná se v podstatě o standardní dieselový agregát převzatý z nákladního vozu, který je ale upravený tak, aby dokázal spalovat více druhů paliva. Motor tvoří jednu část „power-packu“, kdežto tou druhou je paralelně umístěná sedmistupňová automatická převodovka firmy ZF, díky které lze s Jaguarem jezdit stejně rychle dopředu i dozadu. Podvozek rovněž využívá prvky pocházející z komerčních vozů, ovšem pneumatiky mají schopnost centrálního huštění. Balistická ochrana odpovídá úrovni STANAG 4569 Level 4, takže pancíř odolá průbojné munici ráže 14,5 mm, a podvozek by měl vydržet explozi protitankové miny s 10 kg TNT. Součástí ochrany osádky je též moderní klimatizační, filtrační, ventilační a přetlakový systém, jenž má umožnit fungování obrněnce v tropickém klimatu a v zamořeném prostředí.

Široké spektrum zbraní a senzorů
Základní výzbroj tvoří 40mm kanon CTA International CT40, jenž pochází z kooperace firmy Nexter se zbrojovkou BAE Systems a využívá beznábojnicové střelivo. Max. kadence činí cca 200 ran za minutu a účinný dostřel je přibližně 2500 m. V automatickém nabíjecím zařízení se nalézá 60 nábojů a k dispozici je také zásoba dalších 120 nábojů. Vedle běžných průbojných a tříštivo-trhavých střel existuje i programovatelná „air-burst“ munice. Na stropu věže je usazen 7,62mm kulomet MAG na dálkově ovládaném střelišti T2, zatímco napravo se nachází dvojité vypouštěcí zařízení pro protitankové řízené střely MMP (Missile Moyenne Portée). Jedná se o novou raketu firmy MBDA, jež nabízí dostřel až 5000 m. Využívá plně pasivní samonavedení a naváděcí systém má možnost zaměření před výstřelem (LOBL) či po něm (LOAL). Ve vozu se přepravují další dvě střely a existuje také možnost instalace druhého odpalovacího zařízení, avšak francouzská armáda si to (údajně kvůli železničnímu profilu) nepřála. Každopádně však díky střelám MMP může Jaguar vystřídat i nynější obrněnce VAB Mephisto se střelami HOT. Velitel a střelec mají k dispozici samostatné optické zaměřovače od firmy Safran, jež doplňují noční a termovizní přístroje. Sestava senzorů velitele se dokáže pohybovat spolu s kulometem nebo nezávisle na něm. U stanoviště řidiče se nachází trojice optických periskopů, popř. může řidič zapojit kameru s infračerveným senzorem. Vozidlo je vybaveno i dalšími pěti kamerami, a to dvěma na každém boku a jednou zadní. Na věži je instalován též akustický senzor Pilar V od společnosti Metravib pro detekování nepřátelské palby.

První vozy ve výzbroji v roce 2020
Odolnost vozidla na bojišti zvyšuje několik dalších vyspělých systémů. Jaguar má dvě sestavy výstražných čidel Thales Antares, která varují v případě ozáření laserovým paprskem, zatímco proti improvizovaným výbušným náložím chrání elektronický rušič Thales Barage. Pro Jaguar se výhledově počítá s vyvíjeným aktivním ochranným systémem TDA Diamant, který patří do kategorie „hard-kill“, ale nyní jeho aktivní ochranu zajišťují dvě čtyřhlavňové sady dýmových granátometů na čele věže. Do vybavení pochopitelně patří rovněž moderní spojovací systémy, a to zabezpečené radiostanice Thales Contact či terminál soustavy pro řízení bojiště Bull SICS (Scorpion Information Communication System), což má zajistit flexibilní a efektivní velení až do úrovně pluku. Stejně mají být vybavena všechna vozidla projektu Scorpion, jež tedy budou perfektně propojena mezi sebou a současně také s „vojáky budoucnosti“, kteří budou využívat soupravy vybavení FÉLIN. Vrátíme-li se k obrněnci EBRC Jaguar, pak se dá doplnit, že vedle dvou prezentovaných prototypů již existují dva demonstrátory bez věží pro testy mobility. Pro francouzskou armádu se původně plánovalo koupení 148 kusů, ale tento počet byl v roce 2017 zvýšen na 200 vozidel. Pokud půjde vše podle plánu, první čtyři sériové obrněnce se objeví ve službě již v roce 2020, o tři roky později má Jaguar dosáhnout plných operačních schopností a všechny objednané kusy mají být předány do roku 2030. Firma Nexter ale doufá v další nárůst počtů, jelikož vozidla Griffon a Jaguar (417 a 60 kusů) už si objednala též Belgie a očekává se i zájem ze strany dalších evropských či arabských zemí.
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TTD vozidla EBRC Jaguar
Standardní osádka
3 muži
Bojová hmotnost
25 tun
Celková délka
7,8 m
Celková šířka
3,0 m
Celková výška
3,5 m
Výkon motoru
370 kW
Max. rychlost
90 km/h
Dojezd na silnici
800 km
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