Rafael Golan

Zahraniční vojenské operace kladou na armády vyspělých zemí vysoké požadavky. Vojáci se stávají terči útoků polovojenských skupin, povstalců, teroristů i kriminálních živlů. Logickým důsledkem je vzrůst zájmu o obrněné terénní automobily, které mohou těmto útokům odolat. Výjimku nepředstavuje ani Armáda České republiky, která zakoupila německá vozidla KMW Dingo 2. Mezi uchazeči však byl také izraelsko-americký automobil Golan, který je pokládán za vůbec nejodolnější vozidlo tohoto druhu na světě.

Vůz bez podvozku?
Přestože automobil Golan je obvykle prezentován jako izraelský výrobek, ve skutečnosti jde o mezinárodní projekt. Podílí se na něm americká společnost Protected Vehicles Inc. ze Severní Karolíny a izraelská zbrojovka Rafael, která je známa zejména jako výrobce špičkových raket a vojenské elektroniky. Méně známý je však fakt, že se zabývá rovněž produkcí pancéřování a obrněných vozidel; z jejích úspěchů v tomto sektoru lze uvést obrněný automobil Wolf, který se uplatňuje při operacích na palestinských teritoriích. Golan ovšem patří do odlišné kategorie a představuje velmi těžký a mimořádně odolný vůz, s nímž už se počítá do výslovně bojových zón, kde přicházejí ke slovu i těžké zbraně.
Konstrukce vozidla Golan je značně neobvyklá, až futuristická. Na rozdíl od některých jiných typů obrněných automobilů (včetně zmíněného typu Wolf) nevyužívá podvozek z komerčního vozidla. Zvláštní konstrukce podvozku vedla k nadsazeným prohlášením, že Golan v podstatě žádný podvozek nemá. Přesnější by ale bylo konstatování, že Golan nemá pevný podvozkový rám; nápravy i zavěšení kol jsou totiž připojeny přímo k obrněné korbě, podobně jako je tomu u pásových vozidel. Jde o naprosto nestandardní přístup, avšak jeho výsledkem je každopádně výborná pohyblivost v náročném terénu včetně měst.
Pohon automobilu zajišťuje kapalinou chlazený turbodieselový šestiválec Cummins o výkonu 232 kW (315 koní). Vůz má automatickou převodovku Allison se šesti stupni pro jízdu vpřed a jedním pro jízdu vzad. Všechna čtyři kola jsou hnaná a vybavená pneumatikami o šířce 365 mm s gumami o výšce 292 mm. Pneumatiky VFI Hutchinson kategorie run-flat mají centrální dohušťování, takže v případě průstřelu mají schopnost jízdy pouze po ráfku. Brzdový systém disponuje mechanismem ABS. Vzhledem k poměrně velkým rozměrům vozu rovněž není bez zajímavosti, že poloměr otáčení činí pouze osm metrů. Rozměry a hmotnosti automobilu jsou uzpůsobeny pro dopravu vzduchem.

Tři úrovně ochrany
Je skutečně charakteristické, že Golan není ve firemních materiálech označován jako obrněný automobil, ale jako kolové obrněné bojové vozidlo (Armored Fighting Vehicle). Jeho vskutku mimořádná odolnost totiž takové zařazení v podstatě dovoluje, neboť Golan se po této stránce téměř vyrovná některým pásovým bojovým vozidlům pěchoty či lehkým tankům. Konstrukce automobilu je důsledně modulární a postavená tak, aby vůz mohl operovat se třemi úrovněmi pancéřování. Základní úroveň představuje vlastní karosérie; jde v podstatě o ocelový monolit odolávající kulkám až do ráže 14,5 mm, což je kalibr nejtěžších ruských kulometů. A v určité omezené míře může zastavit dokonce i projektily odpovídající ráži 20 mm, což mohou být jak samotné střely, tak i střepiny z dělostřeleckých granátů.
Použití kovového monolitu je dnes mezi obrněnými vozidly spíše výjimkou, ale firma Rafael dospěla k závěru, že pro zajištění odolnosti proti těžkým zbraním a výbušninám je výhodnější. Většina konkurenčních vozů má integrální rám, k němuž jsou připojeny jednotlivé pancéřové desky a další součásti. Zkušenosti z bojového nasazení však ukazují, že větší nálože zpravidla způsobí deformaci takové konstrukce, kdežto kovový monolit má dostatečnou integritu na to, aby zachoval svůj tvar i navzdory silné tlakové vlně.
Druhou úroveň představuje kompozitní komorové pancéřování obsahující kovové, keramické i plastové komponenty. Odolností odpovídá 50 mm válcované oceli a dokáže ochránit osádku před účinky středně velkého improvizovaného výbušného zařízení (IED). Konečně nejvyšším stupněm ochrany jsou bloky dynamické výbušné ochrany, což však jsou vlastně výše popsané kompozitní bloky vyplněné trhavinou. Představují ekvivalent zhruba 100 mm válcované oceli a ochrání osádku i před velkými náložemi. Jejich hlavní schopností je ale možnost zneškodnit kumulativní hlavice pancéřovek rodiny RPG, a dokonce i průrazné hlavice tvarované explozí (EFP). Bloky označované I-ERA (Insensitive Explosive Reactive Armour) byly odvozeny od ochrany, jíž jsou vybavena americká bojová vozidla pěchoty Bradley. Golan je dnes jediným obrněným automobilem na světě s dynamickým pancířem.

Vybavení a varianty
Bez ohledu na úroveň ochrany má vozidlo stále stejné rozměry; pokud je konfigurováno „jen“ na první úroveň, místo pancéřových bloků jsou ke karosérii přimontovány lehké schránky, jež lze použít jako pomocné úložné prostory. Pozoruhodná je také odolnost podvozku. Osádka je chráněna proti explozi protitankové miny s náloží sedmi kilogramů TNT kdekoli pod korbou, a dokonce až 14 kg pod kterýmkoli kolem. Spodní část korby má klínovitý průřez, což je dnes u obrněných vojenských automobilů prakticky standardem. V případě zájmu zákazníka lze do vnitřních prostor zabudovat doplňkovou ochranu, která zaručuje absorpci střepin. Samy firmy Rafael a Protected Vehicles však zdůrazňují, že hlavní ochranu má poskytovat externí pancíř a absorpční vrstva je jednoznačně vedlejší prvek.
Golan je určen pro řidiče a deset vyzbrojených mužů. Všichni sedí na pancéřových sedačkách se speciálním uchycením a zvýšenou odolností proti výbuchům. V kabině vozu jsou umístěny dvě klimatizační jednotky. Vůz nemá klasické dveře na bocích, ale je vybaven čtyřmi průlezy ve střeše a záďovými dveřmi s rampou. Všechna okna jsou z vrstveného neprůstřelného skla. Ve čtyřech bočních oknech a v zádi se nachází pět střílen, jež umožňují vést palbu i v případě zamoření vnějšího prostředí. Ve voze jsou dále nainstalovány čtyři kamery s denním i nočním režimem. K ochraně a bezpečnosti osádky významně přispívá automatický hasicí systém, jež svým účinkem pokrývá motor, prostor osádky a pneumatiky.
Kromě popsané základní podoby lze modulární konstrukci automobilu Golan uzpůsobit i pro mnoho dalších účelů. Může sloužit jako velitelské vozidlo, průzkumný prostředek, ambulance nebo logistické vozidlo. Lze jej vybavit též řadou volitelných prvků. Na střeše základní verze je umístěno dálkově ovládané střeliště Samson RCWS, které může být vybaveno kulometem ráže 7,62 či 12,7 mm, popř. 40 mm granátometem, a disponuje optickými senzory pro denní i noční podmínky. Golan může nést dýmové granátomety, přístroj pro vyhledávání výbušných nástrah a min či akustické zařízení SADS (Small-Arms Detection System) určené pro detekci a zaměřování střelců s malými ručními zbraněmi.

Golan jako MRAP
Vojskové testy automobilu Golan v izraelské armádě začaly v září 2005. Byly velmi úspěšné a izraelské ozbrojené síly určitý počet vozů zakoupily, ale přesné údaje známy nejsou. Firmy Rafael a Protected Vehicles poté upřely pozornost zejména na USA, kde se rozběhl obrovský program nákupu tisíců obrněných vozidel MRAP (Mine-Resistance Ambush-Protected). Jde o reakci na vzrůstající ztráty vozů HMMWV v Iráku a Afghánistánu, resp. provizorní řešení do doby, než bude vyvinut nástupce tohoto populárního typu (více ve Střelecké revue č. 5/2008). V lednu 2007 byl Golan spolu s devíti dalšími typy vybrán pro posouzení v programu MRAP a námořní pěchota si objednala sérii 60 kusů. V této fázi MRAP však zvítězil vůz Cougar od americké společnosti Force Protection.
Zkoušky i první nasazení vozidel Golan v Iráku totiž ukázaly, že je v podstatě až příliš dobrý, resp. že jeho výjimečné schopnosti nelze vhodně využít. Vozidla MRAP jsou totiž určena pro běžné hlídkové mise, při nichž afghánští či iráčtí ozbrojenci útočí na americké vozy zejména ručními střelnými zbraněmi či výbušnými nástrahami, proti nimž osádku dobře ochrání i jiné typy moderních obrněných automobilů. Odolnost vozu Golan vůči protipancéřovým hlavicím pancéřovek RPG se příliš neprojevuje, protože i když jsou povstalci poměrně dobře vybaveni, přece jenom nemají takové zásoby pancéřovek, aby jimi mohli střílet na každé auto. Námořní pěchota tedy počítá s vozy Golan hlavně pro výjimečné situace, kdy by mohly fungovat jako doplňky těžké obrněné techniky v zónách nejsilnějších bojů.
Zřejmě ze stejného důvodu se rovněž Armáda České republiky rozhodla pro vozidla Dingo 2. Vzhledem ke svému plánovanému nasazení především v mírových a humanitárních misích by pravděpodobně nedokázala využít schopnosti těžkého vozidla určeného pro skutečné válečné operace. Přesto je zřejmé, že se vyskytují situace, v nichž jsou takováto vysoce odolná vozidla nepostradatelná. Pokračující boje v Afghánistánu a Iráku, hrozící konflikty v některých jiných oblastech a obecná nestabilita počátku 21. století naznačují, že o nejodolnější obrněný terénní automobil na světě bude ještě velký zájem.

Lukáš Visingr

Parametry vozidla Rafael Golan
Bojová hmotnost
15 000 kg
Celková délka
5900 mm
Celková šířka
2550 mm
Celková výška
2350 mm
Rozvor náprav
3600 mm
Max. rychlost
100 km/h
Akční rádius
600 km
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