Gun-trucky: Irácký fenomén

Na jaře 2003 uskutečnili Američané a jejich spojenci invazi do Iráku a svrhli režim Saddáma Husajna. Po prvních optimistických měsících se bezpečnostní situace v zemi začala zhoršovat, až v některých oblastech dosáhla úrovně občanské války. Američtí vojáci se stali terči útoků ze strany stoupenců bývalého režimu, islámských fundamentalistů i kriminálních živlů. Brzy se potvrdilo, že běžná americká logistická vozidla nejsou určena pro takový konflikt. Netrvalo dlouho a v Iráku se začala objevovat auta opatřená improvizovaným pancéřováním a výzbrojí. Pro tuto zajímavou techniku se používá označení „gun-trucky“.

Improvizace začínají
Improvizované pancéřování a dozbrojování vojenských vozidel pochopitelně není záležitostí, která by vznikla v neklidném Iráku. První takové snahy můžeme vysledovat do druhé světové války, kdy se takové automobily objevovaly na obou válčících stranách. „Gun-trucky“ známe i z Koreje a Vietnamu, kde je používali Francouzi i Američané. Provizorní úpravy automobilů se vyskytovaly v řadě lokálních a regionálních konfliktů, mj. v Africe a na Středním Východě. Improvizovaná obrněná auta vyráběli svého času Izraelci i jejich arabští protivníci. Novou éru těchto vozidel znamenala až válka proti terorismu, konkrétně operace v Afghánistánu a Iráku. Američtí vojáci tam musejí čelit asymetrickým metodám války v horském a městském terénu, kde konvenční taktika i technika často selhávají. Útoky povstalců proti zásobovacím kolonám a motorizovaným hlídkám způsobují značné ztráty.
Větším počtem obrněných vozidel tehdy disponovala jen americká vojenská policie, zatímco většina útvarů armády i námořní pěchoty měla jen běžná nepancéřovaná logistická a pomocná vozidla. Zdaleka nejrozšířenějším typem je populární HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) neboli Hummer. Existují i četné jeho obrněné varianty, ale tehdy jich bylo naprosto nedostatečné množství. Drtivou většinu HMMWV tvořily automobily základní verze M998 nebo M1038, jež nemají žádnou balistickou ochranu. Totéž platí i o těžších nákladních autech, jako je starší M35, pětitunové M923 a M925, nová řada FMTV nebo vozidla MTVR, která slouží u námořní pěchoty. Je třeba zdůraznit, že základní model HMMWV byl vždycky chápán především jako logistické vozidlo a s jeho nasazením v bojových zónách se v podstatě nepočítalo; k tomuto účelu až dodatečně vznikly pancéřované verze. Není tedy divu, že ztráty Hummerů v Iráku se brzy staly neúnosnými.

Provizorní pasivní ochrana
Američané se tak rozhodli, že musí hrozbě ze strany povstalců nějak čelit. Netrvalo dlouho a na automobilech se začala objevovat improvizovaná palebná stanoviště, provizorní pancéřová ochrana proti malorážové munici a různé formy ochrany proti výbušným nástrahám. Američtí vojáci projevili pozoruhodnou invenci i při získávání materiálu pro tyto úpravy. Používaly se ocelové pláty z dopravních kontejnerů a z vlastní poškozené techniky, avšak výjimkou nebyly ani rozřezané části z vyřazených vozidel staré irácké armády. Jako překvapivě účinná ochrana proti malorážové munici a střepinám se ukázala silná dřevěná nebo překližková prkna pobitá plechem. Bylo zaznamenáno i použití desek z plastických hmot. Ochranu proti kumulativním hlavicím pancéřovek RPG zajišťují ocelové rošty.
Nejtypičtějším „gun-truckem“ je automobil HMMWV základní verze M998 nebo M1038. Na bocích korby jsou přivařené kovové profily a k nim jsou přichyceny ocelové pláty, jež kryjí ze stran prostory řidiče, spolujezdce i cestujících. Po stranách řidiče a spolujezdce jsou tyto pláty často (nikoli vždy) upevněny k jednoduchým pantům, takže mohou fungovat i jako primitivní dveře. K bočnicím korby jsou připevněny další kovové desky, takže korba je vlastně uzavřená ze stran i zezadu až do úrovně odpovídající výšce řidičské budky. Další modifikace se vesměs odvíjejí od invence pracovníků jednotlivých polních dílen.
V některých případech jsou kovové desky připojeny i k čelnímu sklu, takže se zmenšuje jeho zranitelná plocha. Jsou známy snímky vozidel HMMWV, u nichž jsou takto upraveny rovněž boční dveře, v nichž zůstávají jen úzké průhledy či střílny, podobně jako je tomu u některých typů obrněných průzkumných automobilů. Pancéřové plechy se někdy objevovaly i na přední kapotě, aby kryly zranitelný prostor chladiče a motoru. Nad sacími otvory motoru bývá malá „stříška“, která má zabránit průniku hořící kapaliny ze zápalných lahví. Vyskytlo se i několik Hummerů s pancéřovými kryty kol. Podobné úpravy byly použity i na nákladních autech, ale jejich větší nosnost umožnila použití silnějších pancéřových desek. Na korbách těchto vozidel se objevily krabicovité obrněné nástavby, nezřídka opatřené i střechou. Specifickou kategorii představují ochranné prvky proti minám. Příkladem jsou pytle s pískem nebo dřevěné desky jednoduše položené na podlaze vozidla. Je samozřejmé, že s těmito úpravami roste hmotnost vozů, což se nepříznivě projevuje na jízdních vlastnostech.

Střeliště pro kulomety
Samotná pasivní pancéřová ochrana pochopitelně není vše. Vozidla musela být opatřena také možností aktivní obrany, neboli střelišti a palebnými stanovišti. Až teprve vozidlo vybavené pancéřováním i výzbrojí má plné právo na označení „gun-truck“. Způsoby konstrukce těchto provizorních střelišť jsou stejně rozmanité jako metody provizorního pancéřování. HMMWV mají obvykle na korbě nainstalovaný oběžný kruh pro rychlopalnou zbraň, což bývá nejčastěji 7,62mm kulomet M60, 5,56mm kulomet M249 SAW, 12,7mm kulomet M2 nebo samočinný granátomet Mk 19 ráže 40 mm. „Stavitelé“ se však často nespokojili jen s kruhem a vyrobili pancéřovaná střeliště, jakési plechové budky či věžičky, které ochraňují střelce ze všech stran. Také na kabinách a korbách nákladních vozidel M35, M923/M925, FMTV a MTVR se často vyskytují nejrůznější improvizovaná střeliště.
Za zcela zvláštní kategorii „gun-trucků“ lze považovat upravené civilní automobily. Používají je některé speciální jednotky USA v Afghánistánu, zatímco v Iráku představují hlavní výzbroj tzv. soukromých bezpečnostních nebo vojenských společností (Private Security, resp. Military Corporations). Tyto korporace pomáhají Američanům a irácké vládě zajišťovat aspoň nějakou úroveň bezpečnosti a rovněž poskytují ochranu firmám, jež pracují na obnově Iráku. Vozidla těchto firem jsou civilního původu; někdy jsou pancéřovaná podobným způsobem jako známá auta pro dopravu VIP nebo cenností, ale jindy tuto sofistikovanou ochranu postrádají a bývají obrněná spíše improvizovaně, případně vůbec ne.
V zásadě lze odlišit dvě koncepce takových vozidel. První zahrnuje tzv. sportovní a užitkové vozy (Sport Utility Vehicles), což jsou známá mohutná americká auta, mj. Chevrolet Blazer a Suburban, nebo japonské terénní vozy jako Toyota Land Cruiser a Mitsubishi Pajero. V zadní části auta sedí střelec s kulometem a jeho střílnu tvoří upravené zadní okno. Druhou koncepci představují pick-upy jako Chevrolet Silverado, Ford F-350 či Toyota Hilux, jež mají na korbě nástavby se zbraněmi. Na zádích vozidel bývají varování, aby se žádný řidič nepřibližoval na uvedenou vzdálenost (běžně 50 až 100 metrů). Vyskytují se také varování s příchutí černého humoru, například: „Jestli tohle přečtete, jste už moc blízko.“

Zajímavosti a kuriozity
Kromě popsaných běžných „gun-trucků“ se objevují i různé zvláštnosti. Občas jsou k vidění modifikované tahače návěsů, které mají na zádi velkou pancéřovanou nástavbu sahající až ke střeše řidičské budky, na níž je instalováno kulometné střeliště. Vzniklo několik „gun-trucků“ na bázi sklápěčů na podvozcích zmíněných vozidel M923; silné kovové bočnice jejich koreb dobře nahrazují pancéřovou ochranu. Opravdu působivou podívanou skýtá několik provizorně obrněných těžkých automobilů značky Oshkosh, a to osmikolových M977 a M985 HEMTT a desetikolových M1075 PLS. Na jejich ložné plochy se totiž vejdou velké a těžce pancéřované nástavby vybavené několika kulomety a ještě stojany pro osobní zbraně vojáků. Objevilo se i několik opancéřovaných armádních autobusů. V roce 2005 se často hovořilo o jedné kuriózní konverzi, jež vznikla v armádní dílně v Kuvajtu. Na šasi nákladního auta M923 byla umístěna korba obrněného transportéru M113 s vyříznutými okny pro řidiče i spolujezdce. Tento hybrid zřejmě nebyl použit v boji. Stojí ale za zmínku, že několik koreb obrněnců M113 umístěných na nákladních vozech GMC je známo už z Vietnamu.
Význam provizorních „gun-trucků“ v US Army i US Marine Corps ovšem postupně poněkud poklesl. Improvizovaná obrněná vozidla ozbrojených sil USA sehrávala nejdůležitější roli ve druhé polovině roku 2003, po celý rok 2004 a na začátku roku 2005. V té době už ale armáda ve velkém množství nakupovala standardizované soupravy pancéřování, jež jsou známé jako ASK (Armor Survivability Kit) a poskytují lepší ochranu než provizorní úpravy. Do Iráku ve větším počtu dorazily i obrněné modifikace vozidel HMMWV jako M1114 a M1116, jejichž odolnost je podstatně vyšší. Armáda si navíc pořizuje nové typy obrněných vozů, jako je např. RG-31 Nyala nebo vozidla Buffalo a Cougar od úspěšné značky Force Protection. Nelze však pochybovat o tom, že improvizované „gun-trucky“ pomohly k překonání kritického období a zachránily stovky životů amerických vojáků.
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