MultiCam: Univerzální kamufláž

Zdá se, že vojenské maskovací vzory zažívají v posledních letech počítačovou revoluci. Stále více armád zavádí do výbavy tzv. digitální kamufláž vytvořenou z pixelů uspořádaných podle fraktálových vzorců. Dalším produktem počítačů je kamuflážní schéma MultiCam pocházející od firmy Crye Precision. Je výjimečné tím, že funguje v mimořádně širokém spektru různých prostředí od středoevropského lesa po africkou savanu a od městských slumů po horský terén. Americká armáda prohlásila MultiCam za kamufláž budoucnosti.

Zkušenosti z Afghánistánu
Na světě existují stovky, ne-li tisíce různých kamuflážních schémat, všechna však mají jedno společné: Každé z nich je určeno pro jedno specifické prostředí a v prostředích jiných působí spíše negativně, což pro armády znamená problém. Operace v Afghánistánu ukazují, že tamní pestré přírodní podmínky a sezónní změny by vyžadovaly sedm či osm rozdílných kamufláži, nehledě k tomu, že pro některá prostředí (mj. pro vysokohorské pustiny) americká armáda ani vhodné kamuflážní vzory nemá. A tehdy se zrodil zdánlivě nereálný nápad: Vyvinout schéma fungující v mnoha různých prostředích.
Náročnou výzvu přijala společnost Crye Precision z New Yorku, která navázala spolupráci se známým výzkumným střediskem americké armády Soldier Research Center v Naticku. První práce v tomto smyslu byly prováděny vlastně už od roku 2000, kdy se Crye Precision podílela na projektu vojáka budoucnosti Scorpion, který je nyní znám jako Future Force Warrior. Mezi mnoha vyvíjenými prvky bylo i nové kamuflážní schéma, původně označované jako Scorpion Pattern. Na základě zkušeností z Afghánistánu a armádních zkoušek byl tento maskovací vzor dále zdokonalen a do výroby se dostal pod názvem MultiCam. Kromě veškerého standardního armádního oblečení se toto schéma dostalo i na mnoho typů výstroje (helmy, batohy, pouzdra apod.), nejnověji se objevilo jako maskovací nátěr na ručních zbraních a předpokládá se, že se uplatní také na některých vojenských vozidlech.
US Army momentálně používá MultiCam pouze omezeně, ale do budoucnosti s ním rozhodně počítá především pro některé připravované komplety výzbroje a výstroje „vojáka 21. století“. Volně prodávané oblečení s tímto maskováním se stalo vysoce populárním i mezi vojenskými nadšenci, hráči paintballu a turisty. Objevilo se rovněž v úspěšném filmu Transformers. A jak je v dnešním komerčním světě běžné, brzy se začaly prodávat i nelicencované kopie oblečení typu MultiCam. Bývají označeny pouze zkratkou MC a jsou poněkud tmavší. Nejsou zdaleka tolik účinné jako originál, protože zkopírovaly pouze celkový vzhled, nikoli jemné přechody barev rozpoznatelné až při detailním pohledu.

Velký optický klam
Experti firmy Crye Precision strávili stovky hodin pozorováním různých prostředí a sezónních změn, studovali nejrůznější zeměpisné, klimatické a světelné podmínky, zabývali se i tím, jak se proti zpozorování chrání divoká zvěř. To byla první fáze vývoje. Ve druhé fázi pak obrátili pozornost na lidské oko a zpracování optických vjemů v lidském mozku. Jak známo, to, co si mozek uvědomuje (tedy co člověk „vidí“), není zdaleka totožné se skutečnými barvami (resp. vlnovými délkami světla), které zachycuje oko. Lidský mozek reaguje velmi komplikovaně na různé barevné přechody, chová se jinak při pozorování na krátké a dlouhé vzdálenosti a určité optické vjemy může vůči pozadí zdůraznit a jiné naopak potlačit.
Velkou část vlastní vývojové práce ovšem provedly počítače, které analyzovaly všechny výše uvedené oblasti informací. Během vývoje bylo testováno více než sto různých vzorců, ale pro sériovou výrobu byl nakonec zvolen jediný. Na rozdíl od drtivé většiny dnešních maskovacích schémat není složen z velkých, jasně ohraničených barevných ploch tří nebo čtyř barev, nýbrž jde o podstatně jemnější schéma se speciálně vytvořenými barevnými oblastmi a důmyslnými přechody mezi konkrétními barvami i „složenými“ oblastmi. Ve schématu MultiCam najdeme spoustu barev. Podklad tvoří odstíny hnědé od střední po světlou žlutohnědou, největší část je složena z odstínů zelené od tmavé lesní po nažloutlou „Lime Green“ a místy se nacházejí také skvrny tmavě hnědé a světlé pískové (tzv. pouštní růžové) barvy.
Výsledkem je, že lidský mozek při sledování schématu MultiCam automaticky provede jakési „přizpůsobení“ tohoto vjemu okolnímu prostředí, resp. pozadí. V lese tak získá tato kamufláž celkově zelený vzhled, zatímco na poušti se jeví jako žlutohnědá a na pozadí hor nebo zdí má zdánlivě šedý nádech. „Skutečné“ barvy se samozřejmě nijak nemění, ale vzhledem k barvám pozadí a světelným či jiným podmínkám dojde k subjektivní „změně“ v mozku pozorovatele. MultiCam vlastně představuje jakýsi veliký zrakový klam, podobný těm, které můžeme vidět v časopisech. Vhodně zvolená kombinace barev způsobuje, že mozek „vidí“ barevný přechod tam, kde žádná „přechodová“ barva ve skutečnosti není. Lze říci, že MultiCam je produktem bioniky čili vědeckého oboru, jež se zabývá technickou aplikací principů z přírody. Oblečení značky MultiCam už se prodává i v České republice.
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