Novinky firmy Excalibur Army

Excalibur Army dnes patří mezi nejvíce respektované společnosti českého zbrojního průmyslu. To se potvrdilo i na letošním ročníku výstavy IDET, kde ve spolupráci se slovenskými firmami představila ambiciózní projekt modernizace obrněnce BMP. Vedle toho prezentovala i několik dalších pozoruhodných zbrojních programů.

Komplexní modernizace BMP
Plány společnosti Excalibur Army zapojit se do lukrativního oboru modernizace vozidel BMP nejsou ve skutečnosti takovou novinkou, jelikož už před dvěma roky (na veletrhu IDET 2011) představila demonstrátor projektu MGC-1, což je cenově efektivní modernizace vozidla BMP zvláště pro soudobé asymetrické konflikty. Záhy se objevily informace, že se Excalibur Army pustila i do komplexní rekonstrukce BMP, která zahrnuje mj. novou korbu a zbraňový systém. Mezi hlavní motivace patřil zájem slovenské armády, jež plánuje modernizaci svých BVP. Dá se očekávat, že program bude nabízen též Armádě ČR, která má podobné záměry. To všechno firmu Excalibur Army logicky dovedlo ke spolupráci se slovenskými firmami VOP Trenčín a EVPÚ. Výsledkem je (po dvaceti letech od rozdělení federace) první společný zbrojní projekt českého a slovenského zbrojního průmyslu, jenž dostal s ohledem na primárního zamýšleného zákazníka jméno BMP-M2 SKCZ. Jde o komplexní modernizaci, která zabezpečí prodloužení životnosti vozidel o 20 let a současně nabídne otevřenou architekturu, která umožní doplňovat do základní konstrukce nové prvky. Hlavním cílem je odstranit slabiny původního BMP/BVP a nabídnout obrněnec, jenž bude splňovat požadavky kladené na tento druh vozidel v dnešním bezpečnostním prostředí. Na výstavě IDET 2013 se objevil prototyp, jehož vzhled připomínal původní vozidlo sovětské výroby pouze vzdáleně. Dle sdělení výrobce činí součástková shoda kolem 50 až 60 % a týká se primárně pojezdové části. Největší změnou je úplně nová obrněná korba, která je o zhruba 27 cm vyšší a je zkonstruována i s ohledem na snížení zjistitelnosti ve viditelném a blízkém infračerveném spektru. Očekává se, že základní konstrukce pak poslouží také pro nejrůznější odvozené účelové varianty, mezi něž může náležet mj. vozidlo velitelské, průzkumné, spojovací, ženijní nebo zdravotnické.

Odolnost, ničivost, pohyblivost
Vrstvený pancíř zajišťuje v základní formě balistickou odolnost dle normy STANAG 4569 na úrovni 2 (tj. zastaví protipancéřovou munici ráže 7,62×39 mm). Přídavné pancéřování zvyšuje odolnost na úroveň 3, popř. i 4 (stroj tedy odolá průbojné munici ráže 7,62×51 a 7,62×54 mm, popř. dokonce i ze zbraní ráže 14,5 mm), navíc lze namontovat mřížovou ochranu SLAT proti kumulativním hlavicím a plánuje se možnost vybavit obrněnec rovněž dynamickou ochranou. Ochrana proti minám odpovídá úrovni 2a pod pásem, resp. 1 pod dnem korby (tj. obrněnec by měl odolat minám s náloží 6 kg TNT, resp. granátům a protipěchotním minám). Odolnost dále zvyšuje výstražný systém detekující radarové či laserové ozáření, který je napojený na věžové vrhače dýmových granátů. Věž představuje dálkově ovládaný slovenský komplet TURRA 30, který byl na výstavě osazen 30mm kanonem 2A42 a 7,62mm kulometem PKT; alternativně se dají použít i jiné typy kanonů (CZ 30 či Mk 44 Bushmaster II) či kulometů (12,7mm NSVT) a na levém boku věže se nachází konzola pro vypouštěcí zařízení protitankových řízených raket (primárně se počítá s typem Spike-LR, ale v úvahu připadá i Konkurs). Věž je rovněž osazena senzorovým blokem, který zahrnuje televizní kameru, infračervené čidlo a laserový dálkoměr. Všechny zmíněné modifikace samozřejmě znamenaly zvýšení hmotnosti, a proto bylo potřeba změnit také pohonnou soustavu. BMP-M2 SKCZ má „power-pack“, jenž obsahuje osvědčený turbodiesel Caterpillar E9 o výkonu 300 kW. Převodovka zůstala původní, byla však opatřena automatickým ovládáním. Samozřejmostí je pak zlepšená ergonomie a bezpečnost pro osádku i výsadek, včetně speciálních sedaček odolných proti minám a klimatizace, vozidlo má rovněž diagnostický systém, moderní protipožární zařízení či radiostanici kompatibilní se standardem NATO. Zvýšená hmotnost vozidla znamená nemožnost plavby, ovšem faktem je, že současné (především asymetrické) konflikty na tuto schopnost kladou daleko menší důraz než konflikty dřívější. Vozidlo je pochopitelně uzpůsobeno i k přepravě vzduchem taktickými transportními letadly kategorie C-130 Hercules (norma STANAG 3548).

Další modernizační projekty
Vedle prototypu BMP-M2 SKCZ však firma Excalibur Army představila i další modernizační programy. Jak známo, brzy končí životnost nákladních vozů Tatra T815 LT starších sérií, a to nejen v Armádě ČR. Řešením má být upgrade, jenž zahrnuje mj. nové turbodmychadlo a nový mezichladič, poloautomatickou převodovku Tatra-Norgren, změny na podvozku (např. novou podobu odpružení, pneumatiky Michelin 14R20 a nové brzdy včetně systému ABS) i v budce řidiče (mj. nový ovládací monoblok či klimatizaci) a v neposlední řadě novou elektroinstalaci, světlomety LED a univerzální úchyty v nákladovém prostoru. Třetí zajímavý program se týká rychlých útočných vozidel Land Rover. Firma Excalibur Army nabízí modernizační soupravu, jež fakticky odpovídá úpravám úspěšné firmy Ricardo a nese název RDV (Rapid Deployment Vehicle). Vozidlo má celkově zpevněnou konstrukci podvozku, karosérie a zadního rámu, má přídavnou ochranu mj. pro nádrž a ovládání, je vybaveno dvěma zbraňovými lafetami WMIK (Weapons Mount Installation Kit) a pneumatiky dostaly vložky Runflat, díky nimž lze jezdit i po průstřelu či proražení. Společnost Excalibur Army nabízí tuto sadu jako komplet, který lze aplikovat na vozidla Land Rover Defender 110 zařazená v Armádě ČR. Také poslední projekt modernizace vystavený na veletrhu IDET 2013 je směrován zejména na českou armádu. Jde o samohybnou houfnici DANA-M1 CZ, jež se objevila již před dvěma roky, avšak letos přibyly dva nové prvky. Zdokonalená DANA má mobilní maskování firmy B.O.I.S. Filtry, jež značně snižuje možnost zjištění vozidla ve viditelném, infračerveném a radarovém spektru, a navíc se představil nový 152mm dálkový náboj DN1CZ. Podílely se na něm firmy ZVS a Explosia a je to tříštivo-trhavý granát OFdDV s generátorem dnového výtoku a zmodernizovanou nábojkou P740, díky čemuž max. dostřel vzrůstá na 25 500 m, tj. o cca 25 %. Náboj lze bez jakýchkoliv úprav použít i v základním provedení houfnice DANA.

Lukáš Visingr
Foto: Marian Visingr

Parametry vozidla BMP-M2 SKCZ
Osádka + výsadek
3 + 6 až 7
Bojová hmotnost
18 tun
Celková délka
7 m
Celková šířka
3,2 m
Celková výška
2,9 m
Výkon motoru
300 kW
Měrný výkon
17 kW/t
Max. dojezd
550 km
Brodivost
1,2 m
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