Civilní konverze vojenských vozidel

Od konce 80. let se objevila řada návrhů, jak upotřebit vyřazenou vojenskou techniku, zejména tanky. Brzy se rozběhly projekty civilních konverzí tanků, které využívají výhody tankových podvozků pro nejrůznější úkoly. A mezi skutečnou špičku v tomto oboru patří konverze z České republiky.

Změny mezinárodní situace, oteplení vztahů a smlouvy o omezení výzbroje, to vše způsobilo, že na konci 80. let začala většina zemí snižovat stavy vojenské techniky, zejména tanků, bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů. Okamžitě se ale objevila zásadní otázka: Jak s vyřazenou technikou naložit? Některé armády prostě tato vozidla poslaly do šrotu, jiné je začaly prodávat sběratelům. Avšak jako mnohem perspektivnější se jeví úpravy vojenské techniky pro některé civilní úkoly, při nichž lze využít výhod podvozků tanků, BVP a OT, především jejich výkonnost a pohyblivost. Pro tyto úpravy se užívá název „konverze“. Je třeba je odlišit od konstrukce zcela nových typů vozidel, která sice využívají systémy z vojenské techniky, ale od samého začátku jsou zamýšlena jako civilní (viz dále).

Příliš velká spotřeba
Faktem sice je, že první konverze se objevily už dříve, ale v naprosté většině případů šlo o ojedinělé počiny, nikoli o systematickou snahu. Například je známo, že některé sovětské kolchozy zkoušely tankové podvozky jako tahače nebo pro stlačování siláže. Skutečným světovým unikátem je vozidlo SABOT, které postavil jeden důstojník z vojenské posádky poblíž lázní Kynžvart. V okolí města se neúnosným způsobem rozmnožila jedovatá plevelná rostlina bolševník, jež vytvářela těžko zničitelné porosty. SABOT byl vlastně jakýsi buldozer na bázi bojového vozidla pěchoty BMP, který dokázal vyrývat porosty bolševníku i s kořeny, což byla jediná účinná metoda likvidace rostliny. Nasazení SABOTu bylo úspěšné, ale různá byrokratická nařízení armádě zabránila v tomto úsilí pokračovat.
Skutečný rozmach konverzí vojenské techniky pro civilní účely přišel až na konci 80. a v první polovině 90. let. Hned v několika zemích (zřejmě nezávisle na sobě) se objevily projekty vozidel postavených na podvozcích tanků, BVP a OT. Jednalo se vesměs o tahače, zemní stroje či stroje pro stlačování siláže, ale brzy se ukázalo, že takové využití tanků je prostě neefektivní, podobně jako to zjistili zmínění kolchozníci v SSSR. Tank T‑55 totiž na 100 kilometrů jízdy spotřebuje (podle typu terénu) 100 až 330 litrů nafty a 6 až 11 litrů oleje! Svým výkonem tedy sice nahradí několik traktorů nebo buldozerů, ale vyžaduje k tomu naprosto neúměrné množství pohonných hmot.
První smysluplný návrh využití tanků se zrodil v bývalém Československu, přesněji ve Vojenském výzkumném ústavu 010 ve Vyškově. Jeho tehdejší velitel podplukovník ing. Ferdinand Stasek přišel s ideou protipožárního tanku, tedy obří hasičské stříkačky na bázi tanku T‑55. Osádka takového vozidla by byla chráněna před žárem, dýmem nebo chemickým zamořením a mohla by pracovat doslova uprostřed plamenů. Pplk. Stasek k tomu řekl: „Tanky mohou najít uplatnění v civilu, ale musí se novým majitelům vyplatit. Když jsem se dostal k jednomu velkému lesnímu požáru a viděl bezmocnost hasičů, kteří se kvůli stromům a členitému terénu nemohli se svou technikou k plamenům vůbec dostat, nápad byl na světě.“

První protipožární tank
Pplk. Stasek, jeho kolega ing. Rudolf Grenar a tým dalších devíti odborníků tedy zahájil vývoj vozidla, které později dostalo název SPOT 55 (Speciální požární tank na podvozku T‑55). V listopadu 1989 byla novinářům předvedena maketa a 24. července 1990 se představil první prototyp, který byl v patentu charakterizován jako „víceúčelový mobilní hasicí prostředek na pásovém podvozku“. Ale pravděpodobně nikdo neočekával, že už za několik dní půjde do první akce.
V srpnu 1990 bojovalo několik hasičských sborů s rozsáhlým lesním požárem podél trati Chomutov‑Vejprty. Požár zuřil už celý týden a byly nasazeny i dva požární vlaky, ale bez jakéhokoli výsledku. Ohniska požáru byla kvůli terénu a žáru prostě nedostupná. Záchrana dorazila 3. srpna, když přijel prototyp SPOT 55, který hasičům zapůjčil tehdejší ministr obrany ČSFR generál Miroslav Vacek. SPOT 55 byl v provozu až do 5. srpna, kdy se podařilo zlikvidovat hlavní ohniska požáru.
Je pochopitelné, že takový úspěch okamžitě vzbudil zájem o nové vozidlo. V roce 1991 vyrobil Vojenský opravárenský podnik 025 (VOP 025) v Novém Jičíně první zkušební sérii čtyř kusů, které odebrala jaderná elektrárna Temelín, Československý chemický průmysl, severočeský hnědouhelný revír a ostravská Nová huť. Následovala série 20 kusů, které jsou rozmístěny u sborů Civilní ochrany v České a Slovenské republice. Další exempláře mají některé civilní hasičské sbory. Ale brzy se objevil i zájem ze zahraničí, především od firem zabývajících se těžbou ropy a požáry ropných zařízení, bezpečností jaderných elektráren a chemických nebo průmyslových provozů apod. SPOT 55 tak vlastní několik prvenství a jedinečností. Je prokazatelně prvním vyrobeným protipožárním vozidlem na tankovém podvozku a především první (a dosud i jedinou) konverzí, která se dočkala sériové výroby a dosáhla komerčního úspěchu.

30 minut v ohnivém pekle
Základní konstrukce vozidla SPOT 55 je celkem jednoduchá. Od tanku T‑55 převzal celý podvozek, na němž jsou umístěny mohutné nádrže; standardně jde o 11 000 litrů vody, 2000 litrů pěnidla a 500 kg hasicího prášku, ale zákazník si může vybrat i jinou kombinaci hasicích látek (např. až 15 000 litrů vody). Na střeše nádrží se nacházejí dvě výkonné pohyblivé proudnice, které mohou chrlit vodu do vzdálenosti 65 m rychlostí 2270 litrů za minutu. Na prototypu se dokonce zkoušely speciální vysokotlaké proudnice s dosahem 140 metrů. Během hašení mohou čerpadla zároveň přičerpávat vodu ze vzdálenosti až 800 metrů při výškovém rozdílu 50 metrů. Při prvním nasazení u zmíněného lesního požáru musely vodu pro SPOT 55 dodávat čtyři hasičské cisterny!
Tříčlennou osádku (velitel, řidič a strojník) chrání pancíř před všemi hrozbami, které ji mohou při požáru nebo havárii potkat. SPOT 55 může díky chladícímu zařízení pracovat až 30 minut v teplotě 600 °C a je vybaven účinnými filtry, takže osádku neohrozí ani žádné chemické nebo radioaktivní látky. Pro orientaci slouží průzory kryté sklopnými žaluziemi, televizní kamera, infračervený senzor a laserový dálkoměr. Vozidlo lze ovládat i dálkově, ať už po kabelu nebo bezdrátově ze vzdálenosti až 3 km. Do výbavy dále patří reproduktory, buldozerová radlice a lanový naviják. Protipožární tank lze snadno přepravovat po železnici, protože jeho rozměry jsou přizpůsobeny železničnímu profilu.
Na prototypu se zkoušela i další zařízení, která se ovšem na sériových kusech neobjevila. Testoval se např. výsuvný teleskopický stožár o max. výšce 21 metrů, na jehož vrcholu byla upevněna otočná televizní kamera. Skutečně originálním zařízením byla nástavba na zádi vozidla, která mohla do země vyrývat brázdu a do ní spouštět nálože. Ty se na dálku odpálily a vznikl souvislý pás kráterů, který zabránil dalšímu šíření požáru.

Firefighter do Kalifornie
VOP 025 pak zahájil vývojový program dalších vozidel na bázi tankových podvozků. V roce 1993 vznikl Firefighter 55, což je přímý potomek protipožárního tanku SPOT 55, ale na rozdíl od něj splňuje všechny evropské a světové normy. Má jednu lafetovou proudnici od německé firmy Rosenbauer (v přepravní poloze nepřesahuje profil vozidla) a přibylo zařízení pro tvorbu vodní mlhy. Osádka je dvoučlenná a do tanku může vstupovat nejen poklopem řidiče (jako u SPOTu), nýbrž i dvířky na boku. Jinak zůstaly zachovány všechny přednosti původního modelu, ale úplnou novinkou je možnost dálkově ovládat Firefighter i bez přímé viditelnosti, protože signál z televizní kamery lze přenášet na panel ovládacího zařízení. Nástavba je navíc vyrobena tak, aby ji bylo možno umístit i na podvozky tanků M48 a Leopard 1 z výzbroje NATO. Firefighter byl s úspěchem předveden v mnoha zemích a v roce 1995 byl dokonce nasazen v USA, v zemětřesením postižené Kalifornii.
Krátce po Firefighteru představil VOP 025 další konverzi. Byl to stavební stroj SDS‑214 (speciální dokončovací stroj), označovaný také jako UDS 55 (univerzální dokončovací stroj). Jedná se o kombinaci podvozku tanku T‑55A a otočného svršku zemního stroje UOS‑214. Je určen pro práce v těžkém terénu za jakýchkoli podmínek, pro odstraňování následků různých katastrof apod. Může být vybaven rozsáhlým souborem pracovního příslušenství (základním nástrojem je lopata o objemu 0,5 m3) a dálkovým ovládáním pojezdu i pracovních funkcí.
Další konverzí je sněžný pluh Snowfighter 55 (dříve SPL 55), což je podvozek T‑55A s kabinou z nákladního automobilu Tatra a sněžnou radlicí Schmidt o rozměrech 6 × 1,4 m. Jeho primárním úkolem je odstraňování sněhové vrstvy vysoké až 80 cm na letištích a dalších rozsáhlých plochách. Zatím poslední konverzí na bázi T‑55 je Tankorozrušovač strusky, určený pro rozhrnování horké strusky pod vysokou pecí. Nabídku doplňuje podvozek T‑55A, který může zákazník použít jako tahač nebo jako základ pro nástavbu vlastní výroby.

Vodní buvol a Hurikán
Konverzemi se zabýval i Vojenský opravárenský podnik 026 ze Šternberka, jehož běžnou činností jsou opravy bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů a automobilů. V roce 1994 tam bylo vyrobeno vozidlo PV‑62, požární prostředek na bázi pásového obrněného transportéru OT‑62 (československá obměna ruského BTR‑50). V prostoru původně určeném pro přepravu vojáků byla umístěna nádrž o objemu 2500 litrů a na střeše se nacházela otočná proudnice. VOP 026 nabízel i další civilní konverze OT‑62 jako jeřáb, dílnu technické pomoci, vyprošťovací vozidlo, sklopnou korbu a další, ale bohužel se nesetkal s vážným zájmem zákazníků.
Ale nyní už opusťme Českou republiku a věnujme se konverzím ze zahraničí. Slovenská firma Technopol nabízí univerzální zemní stroj UOS‑155 (podvozek T‑55), který se podobá českému SDS‑214. V Polsku vznikly prototypy požárních tanků GPG 10 / M‑1 až M‑3, jež se svou koncepcí blížily našemu SPOTu a Firefighteru. Značně odlišný přístup zvolilo německé konsorcium firem SIVG a FUG z Neubrandenburgu, které na bázi T‑55 vyrobilo protipožární tanky Wasserbüffel (Vodní buvol) a Hurrikan (Hurikán).
Vodní buvol byl navržen speciálně pro hašení lesních požárů. Z tanku převzal pouze podvozek, na němž je usazena dvoumístná kabina z nákladního automobilu Mercedes. Hasicí látky jsou obsaženy ve výměnném kontejneru za kabinou, do něhož se vejde 15 000 litrů vody; speciální hydraulický mechanismus jej údajně dokáže vyměnit za několik sekund! Kabina má ochranné fólie a trubkovou konstrukci, vozidlo je vybaveno zařízením pro tvorbu vodní mlhy a chlazením povrchu, ale přesto je zřejmé, že jeho osádka není chráněna tak dobře jako osádka SPOTu či Firefighteru. Naopak jasnou výhodou německého typu je menší hmotnost a zvětšená palivová nádrž, takže jeho jízdní dosah se pohybuje okolo 350 km, zatímco u Firefighteru je to asi 170 km.
Skutečnou kuriozitou je ovšem „tryskový tank“ Hurikán. Na podvozku tanku T‑55AM2 se nachází otočná nástavba s tryskovým motorem z letounu MiG‑21. Motor vyvíjí silný proud výfukových plynů, do něhož se přidává voda. Proud plynů ji roztříští na jemné kapky a výsledná směs je nasměrována na plameny, které dokáže doslova „sfouknout“. Zásoby kerosinu vystačí na hodinu provozu. Ale Hurikán není zdaleka originální; v 60. letech se v Maďarsku zkoušel podvozek T‑34 nesoucí dokonce dva motory z MiG‑21!

Protipožární raketomet
Největší počet civilních konverzí vojenské techniky vznikl v zemích bývalého Sovětského svazu. Není divu, protože SSSR vyrobil zdaleka největší množství všech druhů vojenských vozidel, takže byl k dispozici dostatek „materiálu“. Vždyť jen tanků T‑55 se v samotném SSSR vyrobilo přes 50 000, nehledě na výrobu v Československu, Polsku a Číně. To také vysvětluje, proč je T‑55 nejčastějším objektem konverzí.
V Rusku a na Ukrajině bylo vyvinuto přes dvacet typů konverzí, a to nejen na bázi tanků, ale i bojových vozidel pěchoty (BMP‑1), obrněných transportérů (BTR‑50 a BTR‑60), obrněných automobilů (BRDM‑2) i vojenských pásových nákladních vozidel (MT-T). Jde o konverze požární, transportní, dílenské a další (přehled najdete v tabulce). Jejich vývojem a výrobou se zabývala řada institucí, mezi nimi např. konstrukční kancelář (OKB) požárních strojů PO Požmašina v ukrajinském městě Priluki, Výzkumný ústav protipožární obrany ve městě Balašicha či závody v Kyjevě, Lvově a Charkově.
Je však nutno konstatovat, že množství typů bylo zřejmě na úkor celkového úspěchu, protože všechny známé typy zůstaly jen na úrovni prototypu, případně se vyrobil jen velice malý počet sériových kusů. Žádný nebyl vyvezen do zahraničí a s úspěchem protipožárního tanku SPOT 55 se rozhodně nedají srovnávat. Na druhou stranu ale musíme přiznat, že ruští a ukrajinští konstruktéři projevili značnou dávku vynalézavosti a vyvinuli skutečně nezvyklé konverze, které na světě nemají obdoby.
Na prvním místě je třeba zmínit požární tank Impuls‑2M, což je podvozek tanku T‑62 s 50hlavňovým raketometem odvozeným od dělostřeleckých zbraní (více v ATM 2/2004). Jeho rakety však nenesou výbušnou nálož, nýbrž náklad prášku, který rozptýlí nad ohněm, což přijde vhod např. při lesních požárech. Vozidlo Ščit je jakýsi „požární tahač“ odvozený od T‑55; hašení zajišťuje cisternový návěs o objemu 30 000 litrů. Protipožární tank GPM‑54 se až podezřele podobá Firefighteru, zatímco typ Sojka je řešen jinak. Od T‑55 převzal nejen podvozek, ale i korbu a celou věž (samozřejmě bez děla). Proudnice se nachází na místě střešního kulometu a za věží je umístěna nádrž s vodou a pěnou.

Dvojúčelová vozidla GAZ
Ruská státní zbrojní exportní společnost Rosoboronexport nabízí i širokou škálu tzv. „dvojúčelových vozidel“ (Dual‑Use Vehicles; míněna možnost použití v civilním i vojenském sektoru). V podstatě jde o kompletně nové typy techniky, jež sice byly vyrobeny za použití některých prvků vojenských vozidel, ale od počátku výroby šlo o vozidla pro civilní účely. O „konverze“ v pravém slova smyslu tedy nejde, protože jako „konverze“ se označuje přestavba existujícího typu vojenského vozidla. Jinak bychom museli dospět k závěru, že americký Hummer je vlastně konverze vojenského automobilu HMMWV.
V oblasti dvojúčelových vozidel je zvláště aktivní firma GAZ, která vyrábí hned dvě modelové řady. Základem první jsou pásová obojživelná vozidla GAZ‑34032 (benzínový) a GAZ‑34039 (dieselový), což jsou vlastně civilní varianty armádního tahače a nákladního vozidla GT‑SM‑1D. Na jejich bázi pak existuje např. ambulance GAZ‑34034, vozidlo pro údržbu ropovodů GAZ‑34036S nebo vozidlo pro živelné katastrofy GAZ‑34038.
Druhá řada vychází z osmikolových vozidel GAZ‑59032 (s pevnou krytou korbou) a GAZ‑59037 (s volnou ložnou plochou uprostřed korby), jejichž vzhled okamžitě prozrazuje, že jsou příbuzná s obrněným transportérem BTR‑80. K dispozici jsou tři specializované verze: jeřáb GAZ‑59038 s max. výškou 18 metrů, GAZ‑5903G pro opravu železničních zařízení (a pro tento účel opatřený sklopným kolejovým podvozkem) a konečně požární GAZ‑5903V Vetluga vezoucí 22ranný minomet s hasicími náboji.
„Dvojúčelová vozidla“ mají s „konverzemi“ bohužel jedno společné – je o ně malý zájem. Jak už bylo uvedeno, jedinou konverzí, která dosáhla jakéhosi úspěchu, je český SPOT 55, ale drtivá většina ostatních zůstala v prototypu, protože se nenašel vážný zájemce. Zvláště pro Českou republiku je tento závěr nepříjemný, protože v oblasti konverzí vojenské techniky je Česko považováno za absolutní světovou špičku a velká zakázka tohoto druhu by jistě znamenala velký přínos pro náš zbrojní průmysl.
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Přehled civilních konverzí vojenské techniky z Ruska a Ukrajiny
Název
Podvozek
Stručná charakteristika
TT
T‑64R
Transportní a tažné vozidlo (max. 10 osob)
Impuls‑2M
T‑62
Požární 50hlavňový raketomet s hasicími raketami
GTU‑1A
T‑62
Havarijní a záchranný tahač a jeřáb (nosnost 7 tun)
GTU‑1
T‑54/55
Havarijní a záchranný tahač a jeřáb (nosnost 7 tun)
GPM‑54
T‑54/55
Požární stříkačka s nádrží o objemu 9000 l
GPM‑54M
T‑54/55
GPM‑54 doplněný rozprašovači vodní mlhy
MPM
T‑54/55
Požární stříkačka s generátory pěny na výložníku
Sojka
T‑54/55
Požární stříkačka s vodou a pěnou
Ščit
T‑54/55
Tahač návěsu se stříkačkou a nádrží o objemu 20 000 l
Bronija
T‑54/55
Vozidlo pro požární a havarijní průzkum
Ladoga
T‑54/55
Nosič teleskopické zdviže o max. výšce 27 m
PPM‑1
BMP‑1
Vozidlo pro dopravu požárního družstva
Berezina
BMP‑1
Transportní vozidlo s elektrocentrálou (max. 12 osob)
Tajga
BMP‑1
Transportní a buldozerové vozidlo
Zajsan‑2
BMP‑1
Transportní vozidlo
Polesie
BTR‑50PU
Vozidlo pro topografický průzkum (max. 10 osob)
Irtyš
BTR‑60PB
Pojízdná dílna s jeřábovým ramenem
Neman
BTR‑60PB
Havarijní a záchranné vozidlo (max. 8 osob)
Ingul
BRDM‑2
Havarijní a záchranné vozidlo (max. 4 osoby)
Uba
BRDM‑2
Transportní vozidlo
UPG‑92
MT‑T
Požární vozidlo s pěti vrhači hasicího prášku
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