Kolové obrněnce:
Od průzkumu bojiště k palebné podpoře

Obrněné automobily zasáhly již do první světové války, ve které plnily řadu úkolů, jenže jejich význam byl tehdy omezený. Ve druhé světové válce hodně vzrostl a během studené války vznikl obrněný transportér, jak ho známe dnes.

První kolová obrněná vozidla se zrodila vesměs jako deriváty běžných osobních či nákladních automobilů a mimo silnici si zpravidla nevedla příliš dobře. Mezi světovými válkami a během té druhé ale došlo k dramatickému vývoji, takže kolové obrněnce se vydaly do terénu a mohly se chlubit mnohem silnější výzbrojí. Jejich posláním ovšem zůstával převážně průzkum, takže „pravý“ obrněný transportér pro přepravu pěchoty se zrodil až počátkem studené války. Vývoj se ovšem pochopitelně nezastavil, takže pancéřování a výzbroj některých moderních kolových obrněnců dovolují o nich hovořit spíš jako o kolových bojových vozidlech pěchoty, a dokonce existují takové, které se částečně vyrovnají tankům.

1914: První obrněnce jdou do boje
Obrněné automobily existovaly již před „Velkou válkou“ a některé armády jim nemálo věřily, „zákopový pat“ na západní frontě však rychle vedl k úpadku jejich významu, jelikož v těžkém terénu se mohly využívat jen omezeně. O to více se první obrněnce, např. britský Rolls-Royce Armoured Car, uplatnily na jiných frontách, zejména v Rusku a na Středním Východě. Staraly se zejména o průzkum, avšak příležitostně zajišťovaly i palebnou podporu. Jejich užitečnost si tehdy pochvaloval také proslulý Lawrence z Arábie.

1931: Na šesti nebo na osmi kolech
Průzkum zůstal základním úkolem kolových obrněnců též v armádách meziválečné éry. Velká pozornost se jim věnovala mj. v Německu, kde vedle čtyřkolových vozidel vznikaly větší typy na šesti nebo na osmi kolech, např. slavný SdKfz 231. Ten už měl 20mm kanon, ještě dál však zašli konstruktéři v SSSR, když na některé obrněné automobily řady BA montovali i celé věže z lehkých tanků T-26 s kanony ráže dokonce 45 mm.

1943: Jak se rodila nová generace
Vedle zvyšování palebné síly se odehrály také pokroky v pohyblivosti, protože novější kolové obrněnce se mohly pustit i do těžšího terénu. Jako příklady lze uvést americký M8 Greyhound s kanonem ráže 37 mm nebo německé vozidlo SdKfz 234 Puma, jehož různé modifikace měly zbraně ráže 20, 37 nebo dokonce 75 mm. Dalším pokrokovým prvkem německého vozidla byl dieselový motor, který vyvinula kopřivnická Tatra.

1950: Vzniká obrněný transportér
Už během druhé světové války se ovšem ukázalo, že větší kolové obrněnce dovedou efektivně zastat i jiné role. Čtyřkolová vozidla nadále plnila převážně průzkumné role, ale objevovaly se už také první pokusy o prostorné konstrukce pro dopravu pěšáků, tedy to, z čeho se potom stal obrněný transportér (APC, Armored Personnel Carrier, slangově i „battle taxi“). Mezi první se řadil sovětský BTR-152, který na pohled vypadal jako obrněný nákladní vůz a v podstatě jím i byl, protože používal podvozky ZIS-151 nebo ZIL-157.

1964: Skvělé středoevropské vozidlo
Sovětský svaz vyvinul osmikolový transportér BTR-60, který měl ovšem řadu nectností, takže se armády ČSSR a Polska rozhodly vsadit na vlastní konstrukci. Nový transportér se sice rodil poměrně dlouho a nesnadno, ale výsledek za to stál, jelikož podařený OT-64 SKOT byl ve své době možná nejlepším kolovým obrněným transportérem světa. Kopřivnická Tatra se starala o podvozek, zatímco Poláci dodávali obrněné korby. SKOT se stal i cenným exportním artiklem a v několika zemích třetího světa pořád spolehlivě slouží.

1972: Švýcaři představují legendu
Když švýcarská firma MOWAG představila obrněné vozidlo Piranha, zřejmě nikdo netušil, že se z tohoto výrobku stane bestseller. Obrněnec Piranha totiž vykázal velký vývojový potenciál a následně vznikaly desítky účelových obměn na čtyřech, šesti, osmi, a dokonce deseti kolech. Dnes už se prodává pátá evoluční generace a o úspěšnosti švýcarské konstrukce vypovídá také skutečnost, že uspěla i v USA, neboť vozidla LAV-25 u námořní pěchoty a Stryker u pozemní armády nejsou nic jiného než deriváty designu Piranha.

1981: Vozidlo s tankovým kanonem
Výzbroj kolových obrněnců většinou tvořily kulomety, popř. malorážové rychlopalné kanony, ale postupně přibývaly výjimky, jež svým způsobem navazovaly na německou Pumu. Mezi ně patří mj. francouzské vozidlo AMX-10RC, které nese kanon ráže 105 mm, takže se po stránce ničivé síly plně vyrovnalo tehdejším tankům. Dnes už existuje široké spektrum takových typů, kterým se zpravidla říká „vozidla palebné podpory“.

1999: Ukázka taktické pohyblivosti
Praktické schopnosti kolových transportérů velmi přesvědčivě demonstrovala i ruská „operace Priština“, tj. překvapivý přesun ruských výsadkářů z Bosny na letiště v Kosovu. Postaraly se o něj především obrněné transportéry BTR-80 a rychlost této operace zanechala hluboký dojem. Dokonce se tvrdí, že to byl i jeden z hlavních důvodů, proč se US Army rozhodla, že její nový obrněnec (budoucí Stryker) nebude pásový, nýbrž kolový.

2007: Nový obrněnec Armády ČR
Navzdory svým nepochybným kvalitám i povedený SKOT neúprosně stárnul, a proto se česká armáda rozhodla vybrat moderní kolový transportér. Vítězem se stal rakouský Pandur II, který nyní nabízí americká firma General Dynamics Land Systems. Přes různé kontroverze, které se objevily okolo výběrového řízení, je třeba zdůraznit, že Pandur II představuje skutečně vysoce kvalitní konstrukci a v provozu se osvědčil. Jeho 30mm kanon a řízené střely Spike jej řadí již spíše do kategorie kolových bojových vozidel pěchoty.

2016: Izraelci ukazují budoucnost
Pancéřová ochrana kolových obrněnců se průběžně zvyšovala, ovšem pořád platilo, že pásové platformy z tohoto hlediska vedou. Zlom přišel až s představením obrněnce Eitan. Izrael dříve kolové obrněné transportéry neužíval právě kvůli nižší odolnosti, nakonec se však rozhodl pro domácí konstrukci, která se vyrovná i „pásovcům“. Nezvykle rozměrný Eitan váží přes 30 tun a disponuje skutečně mimořádnou ochranou proti balistickým i výbušným hrozbám. Izrael má v plánu jím nahradit část pásových transportérů M113.
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