Projekt MTTCS:
Originalita v jednoduchosti

Současný konfliktní svět inspiruje návrháře vojenské techniky k neobvyklým řešením ochrany vojáků. Příkladem je i modulární kontejnerový systém MTTCS, díky němuž se střední nákladní vůz může změnit v improvizovaný obrněný transportér.

Mimořádný zájem ozbrojených sil o obrněné automobily je dobře známým faktem. V naprosté většině se ovšem jedná o vozy lehké hmotnostní kategorie, zatímco ochraně těžších nákladních vozů se věnuje menší pozornost. Asymetrické konflikty, do nichž se vyspělé státy stále více zaplétají, si však vynucují řešení i této otázky. Zajímavou odpověď představuje Multipurpose Troop Transport Carrier System, který navrhla americká firma Science Applications International Corporation; výrobu zajišťuje firma Teledyne Brown Engineering, Inc.

Moduly a konfigurace
Základní myšlenka projektu MTTCS je neobyčejně jednoduchá. Jde o systém pancéřových modulů, z nichž lze sestavovat kontejnery s různými délkami a různým určením. Ty se poté běžným způsobem umístí na ložnou plochu standardního nákladního vozu (případně přívěsu), jenž se tak stane provizorním obrněným transportérem nabízejícím ochranu dopravovaných osob i nákladu. K dispozici jsou čtyři základní druhy modulů, které mají identický průřez (šířka činí 239 cm a výška 221 cm). Pomocí spojovacích konzol z nich lze skládat různě dlouhé celky vhodné pro ložné plochy rozmanitých vozidel. Z modulů je možno sestavovat i složitější nepohyblivé konfigurace, pro což byly vyrobeny další speciální „křížové“ propojovací prvky. Pro usnadnění manipulace se všemi moduly slouží postranní závěsné body.
Základ každého kontejneru tvoří prvky Central Module s délkou 2 a 4 stop (tj. 61 a 122 cm) s tím, že ten čtyřstopý existuje ještě v provedení s průlezem ve střeše a bez něj. Přední konec každého kontejneru pak uzavírá Roll Cage Module, zatímco zadní část tvoří Door Module s dvoukřídlými dveřmi. Typickým celkem je sada 424 (tj. dvoustopý modul mezi dvěma čtyřstopými), jež má celkovou délku 437 cm a vystrojenou hmotnost 3157 kg. Dále se zkoušely i konfigurace 4, 42, 44 a dokonce 42424. Vrstvené kompozitové pancéřování všech modulů dokáže zastavit průbojné střelivo ráže 7,62 mm a střepiny z ručních granátů. Odolává i účinkům lehkých improvizovaných výbušných nástrah (IED), které v současných asymetrických válkách znamenají největší hrozbu a hlavní zdroj ztrát a škod.

Široké možnosti využití
Základní použití MTTCS představuje ochrana a přeprava osob. Do „středových“ modulů lze proto umístit sedačky, které mohou být orientovány jakýmkoli směrem, tedy vpřed, vzad, dovnitř i ven; posledně uvedená možnost slouží pro vedení palby skrz střílny v bocích. Modul s délkou dvou stop pojme dvě sedačky a má dvě střílny, zatímco do čtyřstopého se čtyřmi střílnami se vejdou čtyři sedadla. Standardní počet vojáků v hotovém kontejneru se tedy shoduje s délkou „středových“ modulů ve stopách. „Záďový“ dveřní modul má čtyři střílny. Čtyřstopý modul může mít průlez s kruhovou lafetou, na kterou lze umístit kulomet ráže 7,62 či 12,7 mm nebo samočinný granátomet ráže 40 mm. Moduly mohou být opatřeny klimatizací, filtračním zařízením a samozřejmě různým komunikačním a dalším vybavením.
Kromě dopravy osob může MTTCS sloužit pro převoz nákladu nebo pro nejrůznější speciální mise, např. jako velitelské vozidlo, nosič zbraní či obrněná ambulance. Ještě širší využití se pak nabízí pro složitější sady postavené pevně na zemi; lze uvést mj. velitelské středisko, kontrolní bod, polní nemocnici nebo zásobovací sklad. O univerzálnosti MTTCS svědčí i testy, které byly v roce 2005 provedeny v neklidném Iráku. Americká pozemní armáda a námořní pěchota jej použily ve víc než 40 misích, při kterých střední nákladní vůz FMTV vezoucí moduly v konfiguraci 424 najezdil přes 3200 km. Vozidlo bylo využito mj. k přepravě zajatců nebo jako součást zásobovacích konvojů. Firma Teledyne Brown je údajně schopna okamžitě zahájit sériovou výrobu MTTCS a čeká pouze na konkrétní objednávku.
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