Pancéřované nákladní vozy US Army v Iráku

V tomto roce uplynulo deset let od kontroverzní americké invaze do Iráku. Po rychlém svržení Husajnova režimu v zemi vypuknul asymetrický konflikt, na který však US Army nebyla dobře připravena. Zejména její nepancéřovaná vozidla zaznamenávala vážné ztráty, což se zákonitě odrazilo ve vzniku zajímavých improvizací.

Boj proti zahraničním vojenským silám a zároveň mezi nejrůznějšími politickými, etnickými, náboženskými či prostě jenom kriminálními skupinami se v Iráku rozhořel téměř okamžitě po pádu režimu Saddáma Husajna a postupně nabíral na intenzitě, až se v některých částech státu dalo hovořit fakticky o občanské válce. Ztráty amerických ozbrojených sil hrozivě rostly, což bylo i důsledkem nedostatečné odolnosti drtivé většiny osobních i nákladních vozidel, u nichž se původně vůbec nepočítalo, že by operovala v bojových zónách, takže i jen střelba z ručních zbraní je mohla poměrně lehce vyřadit, nemluvě o pancéřovkách, minách či improvizovaných výbušných nástrahách (IED). Než vojáci získali dostatečný počet speciálních obrněnců, sahali k dočasnému řešení v podobě úprav existujících typů.
 
Tři kategorie vozidel
V rámci US Army se rozběhl tzv. Vehicle Hardening Program, jehož záměrem bylo získat pro vojáky odpovídajícím způsobem odolná vozidla. Oficiálně jsou rozlišovány tři kategorie. Jako Level I se označují specializované obrněné typy, jež se v takové podobě již kupují. V podstatě se dá říci, že jde o vozidla kategorie MRAP (Mine-Resistant, Ambush-Protected), mezi něž se řadí např. BAE Systems RG-31 Nyala nebo Force Protection Cougar. Vozidla patřící do Level II vznikla na bázi běžných neobrněných vozidel, a to pomocí standardizovaných souprav (tzv. Armoured Survivability Kits) dodávaných armádou. Opravdové improvizace však představují vozy Level III, které vojáci upravili z existujících automobilů zcela provizorně. Ačkoliv určité postupy se víceméně ustálily, je logické, že každý kus byl originálem. Odolnost těchto vozidel pochopitelně nemohla být srovnatelná s vozy Level I a II, ale pro překonání kritického období a záchranu životů vojáků byla nesmírně užitečná.

Pancéřová ochrana
Nyní se soustředíme právě na „opravdové“ improvizace, tedy automobily Level III. Pokud jde o postup, obvykle se jednalo o navaření pancéřových desek na řidičskou kabinu, aby poskytly osádce vozu ochranu před municí z malorážových zbraní či před střepinami z explozí granátů, min a IED. Toto opatření bylo nutné i z toho důvodu, že některé vozy měly jen otevřené, nijak nechráněné prostory osádky. V takovém případě se vyráběly pancéřové bočnice a dveře, které chránily prostory řidiče a spolujezdce zboku, popř. i seshora. K výrobě pancéřové ochrany pro vozy Level III se užívaly desky z oceli typu ARMOX a HARDOX, jež jsou produkty švédské průmyslové společnosti SSAB Oxelösund. Materiál ARMOX má veškeré certifikáty odolnosti vystavené Pentagonem a běžně se užívá k výrobě obrněnců Level I a souprav pancéřování pro vozy Level II, takže byl k dispozici ve velkých objemech a dalo se vybírat z desek s tloušťkou od 3 do 150 mm. Materiál HARDOX sice certifikáty balistické odolnosti Pentagonu nemá, ale praxe prokázala jeho zcela srovnatelnou výdrž; navíc se oproti oceli ARMOX o něco snadněji řeže, ohýbá či svařuje. Také HARDOX byl do americké armády dodáván ve velkém množství a k dispozici byly pláty se silou od 4 do 130 mm. Kromě samotné ochrany osádky se vyráběla i chráněná střeliště pro kulomety a samočinné granátomety.

Spektrum automobilů
Největší pozornost se tehdy věnovala obrněným úpravám automobilů HMMWV, ale na tomto místě se soustředíme na větší nákladní vozy. Mezi středními to byla zejména auta série FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) od firem BAE Systems a Oshkosh. Ta zahrnuje patnáct typů o nosnosti 5 tun (MTV) nebo 2,5 tuny (LMTV). Automobily řady FMTV byly vytvořeny v podstatě jako nástupci starších, ovšem velmi spolehlivých vozidel řady M939 z 80. let, která pocházejí od firem AM General a BMY a stále se používají. Řada M939 zahrnuje nejen běžná valníková auta M923 a M925 (druhé je opatřeno příďovým navijákem), ale též specializované varianty, mj. jeřáb či tahač návěsů. Kvůli otevřenému řidičskému prostoru představovaly vozy série M939 onen případ, kdy bylo nutno vyrábět vlastně celé nové pancéřové kabiny. Obrněné improvizace vznikly i na bázi těžkých čtyřnápravových vozů M977 HEMTT značky Oshkosh. A ještě několik čísel: Z celkem 12 083 vozů tří zmíněných řad, jež koncem roku 2004 sloužily v Iráku a Afghánistánu, bylo 1848 (čili zhruba 15 %) přestavěno na obrněnce Level III. Jak se to americkým vojákům povedlo, můžete posoudit sami.
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