Na čtyřech pásech:
Dvoudílná obojživelná vozidla

Ve výbavě českých a slovenských hasičů již několik let figurují pozoruhodná vozidla, jež se v zahraničí uplatňují rovněž v širokém spektru vojenských úloh. Jde vlastně o sestavy tahačů a přívěsů na pásových podvozcích, které díky této kombinaci nabízejí impozantní pohyblivost i v nejhorších terénních podmínkách.

Na prezentacích Hasičského záchranného sboru ČR se někdy ukazuje také švédský „pásovec“ Hägglunds Bv 206, zatímco hasiči ze slovenské Trnavy provozují podobně řešené, byť daleko větší dvoudílné vozidlo DT-30PM od ruské společnosti Viťaz. Poměrně málo známým faktem je, že prostředky tohoto druhu kdysi testovalo též socialistické Československo. V současnosti jde o poměrně častou položku v arzenálech zejména severských států, ačkoliv pro tato vozidla pochopitelně existuje uplatnění i v civilní sféře. Mezi výrobci převládají ruské a skandinávské firmy, ale už se přidávají také asijské společnosti.

Požadavky švédské armády
Ve druhé světové válce i v poválečných časech přijaly některé armády do výzbroje neobrněná pásová vozidla, která byla vesměs obojživelná a sloužila k přepravě osob či nákladu v těžkém terénu mimo oblast bojů. Učinila to také švédská armáda, která provozovala americké vozidlo M29 Weasel, jež se však ve druhé polovině 50. let jevilo jako zastaralé. Vojáci proto požádali o náhradu a nejlépe jim vyhověla značka Bolinder-Munktell, součást korporace Volvo, jež jim v roce 1958 dodala první prototypy nového vozidla. Působilo značně neobvykle, protože mělo dvě kloubem spojené části, každou s vlastním pásovým podvozkem. Kloub ukrýval také hnací hřídel pro přenos výkonu. Motor byl spolu s kabinou řidiče a velitele umístěný v přední části a zadní část tvořil plachtou zakrytý valník pro přesun osmi vojáků, popř. tuny nákladu. Vozidlo, které dostalo jméno Bv 202 (Bandvagn 202) čili Snowcat, bylo i obojživelné, a tudíž dokázalo plout rychlostí přes 3 km/h, kdežto na silnici jezdilo rychlosti 39 km/h. Nepostradatelný prvek výbavy k provozu ve Švédsku představovalo vytápění. Sériová produkce Bv 202 začala v roce 1964 a vedle domácí armády jej zavedly i armády Finska, Kanady, Nizozemí, Norska a Velké Británie. Posledně zmíněná země nasadila Bv 202 při bojích o Falklandy, kde se prokázalo, že kromě sněhu zvládá výborně i bažinatý terén. Dosud se ovšem poměrně málo ví, že vozidlo se dostalo také do Československa, protože pro srovnávací testy při vývoji domácích obrněnců si ČSLA na civilním trhu pořídila dva nebo tři kusy. Po několik let pak přepravovaly zásoby pro stanice 7. radiotechnického pluku na Šumavě a jejich oblibu mezi vojáky prokazuje fakt, že se jim přezdívalo „Sněhurky“. Prostředky Bv 202 byly dodávány i civilním odběratelům a všude se osvědčily, ale konstrukce pochopitelně stárnula, a proto se roku 1974 rozběhl vývoj nového a výkonnějšího vozidla, které se mělo chopit stejné role.

Celosvětový úspěch Bv 206
Projekt realizovala značka Hägglunds & Söner (dnes součást korporace BAE Systems) a testy prototypů se odehrály ve druhé polovině 70. let. Švédské ministerstvo obrany zahájilo nákupy sériových exemplářů v roce 1980 a vozidlo dostalo jméno Bv 206. Základní koncepce pohonu zůstává stejná jako u Bv 202, ovšem zadní část je tentokrát již zcela uzavřená a vozidlo nabízí mnohem větší přepravní kapacitu. V přední části se může usadit až šest vojáků, kdežto v zadní se nacházejí sedačky pro jedenáct mužů. Nosnost nákladu se zdvojnásobila, protože do přední části lze naložit 600 kg, zatímco zadní pojme 1400 kg. Bv 206 dosahuje na silnici rychlosti asi 55 km/h a opět může i plavat. Pohon standardně zajišťuje benzinový šestiválec Ford, avšak na přání lze nainstalovat dieselový pětiválec Mercedes-Benz. Švédská armáda zařadila do služby i několik speciálních variant. Patřila mezi ně ambulance, spojovací vozidlo a dva protitankové komplety, první nesoucí 90mm bezzákluzový kanon a druhý nesoucí řízené rakety TOW nebo BILL. Bv 206 si našel i působivý počet spokojených uživatelů za hranicemi, neboť jej koupily ozbrojené síly nejméně 37 států, např. Austrálie, Brazílie, Francie, Itálie, Izraele, Jižní Koreje, Kanady, Německa či Velké Británie. Mezi odběratele se zařadila dokonce i US Army, jež dala vozidlu označení SUSV (Small Unit Support Vehicle). Kromě vojenských služeb byly Bv 206 zavedeny u řady různých policejních, záchranářských či hasičských sborů. Tři exempláře tedy získali také čeští hasiči, kteří za každý zaplatili zhruba 5,3 milionu Kč. Vzniklo též výkonnější vozidlo BvS 10, které dopraví náklad až 5 tun a dodává se ve dvou verzích jménem Beowulf a Viking, z nichž druhá je pancéřovaná. Dvoudílné „pásovce“ byly vyvinuty rovněž ve Finsku a Norsku, avšak vozidla jménem Sisu NA-110 (čili Sisu Nasu) a NATECH P6-300M nedosáhla ani zdaleka takových úspěchů jako produkty ze Švédska.

Tradice až ze sovětských dob
O kvalitách typu Bv 206 svědčí i fakt, že několik stovek bylo prodáno i do Ruska, kde nalezly uplatnění v nekonečných pustinách Sibiře. Nejrozlehlejší země světa ale má též domácí tradici vývoje a výroby dvoudílných pásových dopravních prostředků, kterou lze plně srovnávat s tou švédskou, neboť sahá do počátku 60. let. Tehdy začal vývoj „pásovců“, od kterých si sovětská armáda slibovala především provoz na dalekém severu. První experimentální vzorky se začaly zkoušet v roce 1971 a na počátku 80. let byly oficiálně zařazeny do výzbroje tři typy, jež měly označení DT-10P, DT-20P a DT-30P. Zkratka znamená „dvuchzvěnnyj transporťor“, zatímco čísla uvádějí maximální nosnost v tunách. Sovětská vozidla tak byla daleko větší než švédská, čemuž odpovídal fakt, že k pohonu se použil tankový diesel V-46-5 o výkonu 525 kW. Reálně postoupily do sériové výroby typy DT-10P a DT-30P, pro jejichž produkci byl dokonce zřízen i speciální podnik, tzv. Išimbajský závod dopravního strojírenství (IZTM). V současnosti nese jméno Viťaz, což je rovněž komerční název zmíněných vozidel, a patří do struktury korporace Uralvagonzavod. Ještě za sovětských časů byly vyvinuty i modernizované podoby DT-10PM, DT-20PM a DT-30PM, které obdržely agregát JaMZ-8471.10 o výkonu 574 kW a nový název Vězděsuščij, ovšem kvůli rozpadu SSSR a krizi Ruska v 90. letech začala sériová produkce až roku 2003. Podnik Viťaz nabízí i menší dvoudílná vozidla, a sice typy DT-2P, DT-3P, DT-4P, DT-5P, DT-7P a DT-8P, kde číslo opět udává nosnost v tunách. Vozidla DT-3P a DT-4P byla v rámci programu s krycím názvem Ledorub vyvinuta pro ruskou armádu, která žádala o lehčí pásová vozidla pro arktické jednotky. Navíc poptávala i pancéřované varianty, a proto vznikly prostředky DT-3PB a DT-3PM, které dostaly obrněné karosérie a mohou nosit různé zbraňové systémy včetně dálkově ovládaných střelišť s kulomety.

Nabídka ruského průmyslu
Armáda Ruska spoléhá na dvoudílné „pásovce“ jako na jednu z hlavních kategorií výbavy pro nyní budované arktické brigády. Chce dokonce zakoupit velký dvoudílný obrněný transportér, jenž nese jméno DT-BTR a rodí se v rámci projektu s krycím názvem Arktika. Má vážit až 25 tun a má poskytovat prostor pro tříčlennou osádku a devět pěšáků. Arktické brigády provozují různé verze vozidel DT-30PM včetně nosičů zbraní, jelikož tato platforma již byla použita pro protiletadlové raketové komplety Pancir-S1 a Tor-M2; výsledné verze nesou názvy Pancir-SA a Tor-M2DT. Zkouškami již prochází též samohybný minomet 2S39 Magnolija ráže 120 mm, který je postaven na dvoudílném podvozku, a připravují se i další systémy, např. dělostřelecké raketomety či startovací rampy pro bezpilotní letouny. Prostředky firmy Viťaz se ale uplatňují i mimo vojenskou sféru, protože slouží mj. jako platformy pro jeřáby, rypadla, vrtné soupravy či hasičské stříkačky, a tudíž mezi zákazníky náleží také např. těžební firmy či hasičské sbory, např. dobrovolní hasiči ze slovenské Trnavy, kteří zavedli jeden DT-30PM. Dvoudílná pásová vozidla ale nabízejí i další ruské firmy. Např. podnik NPO Transport dodává prostředek, který nese jméno TTM-4902 Ruslan a dopraví celkem 4 tuny zátěže nebo 24 osob, popř. může nosit různé účelové nástavby. Do lehčí kategorie se řadí typ Unža od společnosti ZVM, která nabízí dvě verze ZVM-3401 a ZVM-3402, z nichž první má zadní díl otevřený, zatímco druhý jej má uzavřený. Přední díl obou převzal karosérii známého užitkového automobilu UAZ-452. Výčet zakončíme výrobky společnosti GAZ, jež prodává lehká dvoudílná vozidla GAZ-3344 Aleut a GAZ-3351 Los. První z nich, které může dopravit až dvacet mužů, případně 2,5 tuny nákladu, již slouží v ruské armádě, avšak mohou si jej pořídit i civilní zájemci, pokud si připraví částku asi 7,5 milionu rublů, v přepočtu zhruba 2,7 milionu korun.
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Nabídka z dalekého Orientu
Dominance ruských a skandinávských firem v tomto oboru neodradila jiné společnosti, jež do své nabídky zařadily dvoudílná pásová vozidla. Mezi nejúspěšnější náleží singapurská značka ST Kinetics, jež v roce 2000 představila lehce obrněný „pásovec“ Bronco o váze 16 tun, který dopraví až 16 mužů max. rychlostí 60 km/h. Prvním odběratelem se stala singapurská armáda, která získala přes 600 kusů, a poté se přidala armáda Velké Británie. Ta přidělila vozidlu nové jméno Warthog a pro operace v Afghánistánu koupila přes stovku kusů v několika verzích, jež zahrnují např. ambulanci či vyprošťovací stroj. Dalším uživatelem je Thajsko a do seznamu se patrně přidá Turecko, kde má licenční výrobu zajistit firma Otokar. ST Kinetics má pobočku i v Číně, kde vznikl neobrněný derivát typu Bronco. Vyrábí se pod názvem Jonyang JY813 a je zaveden v čínské armádě. V listopadu 2018 byla představena obrněná verze JY816-RF a dá se předpokládat, že se též ona dostane do výzbroje armády nejlidnatější země světa. V roce 2019 se začal propagovat další čínský typ, tentokrát mnohem větší a nesoucí název Fangli QSL30F. Vzbudil však značný rozruch, jelikož jde o přesnou kopii ruského typu Viťaz DT-30P. Peking před časem zakoupil tato vozidla, práva na licenční produkci ovšem nikoli, takže se evidentně jedná o další výsledek čínského ilegálního kopírování.

Parametry dvoudílných vozidel

Bv 206
DT-30P
Standardní osádka
6 mužů
5 mužů
Prázdná hmotnost
6,30 t
28,00 t
Užitečná nosnost
2,25 t
30,00 t
Celková délka
6,92 m
16,30 m
Celková šířka
1,87 m
3,10 m
Celková výška
2,30 m
3,30 m
Výkon motoru
100 kW
525 kW
Max. rychlost jízdy
52 km/h
50 km/h
Max. rychlost plavby
4,7 km/h
5 km/h
Dojezd na silnici
330 km
500 km
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