Co nahradí HMMWV?

Americký vojenský vůz HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), obvykle označovaný jako Humvee (v civilní podobě Hummer), je jedním z nejúspěšnějších terénních automobilů všech dob. V posledních letech však vycházejí najevo i některé jeho slabiny, jež se projevují v nových typech konfliktů, pro které tento vůz zkrátka nebyl konstruován. USA proto věnují velkou pozornost vývoji nových vojenských taktických vozidel, která by mohla v příštích letech nahradit HMMWV ve všech jeho dosavadních úlohách a zároveň by plnila i funkce, na které už schopnosti stárnoucího Humvee nestačí.

Provizorní řešení
HMMWV se zrodil na počátku 80. let, v době studené války, kdy se armády připravovaly na rozsáhlé válečné konflikty. Nový vojenský automobil byl navržen především jako logistické vozidlo pro dopravu osob i nákladu, nikoli pro nasazení v zónách intenzivních bojů. Naprostá většina vyrobených vozů proto postrádala jakékoli pancéřování. A v podstatně menším počtu produkované varianty s obrněnou karosérií nenabízely pancéřovou ochranu obsluze výzbroje, takže střelci z kulometů byli vystaveni nepřátelské palbě. Tyto nedostatky se začaly ukazovat už během 90. let při některých mírových misí (např. v Somálsku), ovšem naplno se projevily v prvních letech 21. století ve válce proti terorismu, resp. v operacích v Afghánistánu a Iráku. Američtí vojáci čelí dobře vyzbrojeným povstalcům a teroristům, proti jejichž palebné síle je základní verze populárního Humvee zcela bezbranná.
Jak známo, vynalézaví Američané nejprve řešili tento problém provizorním opancéřováním a vyzbrojením svých vozů, čímž vznikly tzv. gun-trucky (více ve Střelecké revue č. 7/2007). Po překonání prvního krizového období dorazily do bojových zón vetší počty obrněných variant HMMWV a také nové typy pancéřovaných vozidel, které americká armáda kupuje v opravdu velkých počtech v rámci obrovského programu MRAP (Mine-Resistance Ambush-Protected). Pentagon si pořizuje tisíce různých obrněnců od firem jako BAE Systems, General Dynamics Land Systems Canada, Force Protection, Armor Holdings, Protected Vehicles či International Military and Government. Je však potřeba zdůraznit, že program MRAP je v zásadě jen velká improvizace, jelikož žádné z těchto vozidel nebylo navrženo pro americkou armádu a s jejich dlouhodobou službou se vlastně příliš nepočítá. Vozy MRAP jsou považovány za „spotřební“, zatímco definitivní nástupce HMMWV se teprve rodí.
Toto úsilí se soustřeďuje do dvou vývojových programů, které jsou někdy médií zaměňovány, i když se ve skutečnosti se od sebe poněkud liší. První z nich má název FTTS (Future Tactical Truck System), původně probíhal čistě v režii americké pozemní armády a kromě budoucího nástupce HMMWV pod něj spadal též vývoj těžšího nákladního vozu. Druhý z projektů nese zkratku JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) a jedná se o společný program pozemní armády, námořní pěchoty a velení speciálních jednotek (SOCOM); zájem o připojení už vyjádřily také některé zahraniční ozbrojené síly používající vozy HMMWV. O projektu FTTS bylo nejvíce slyšet v roce 2006, avšak do středu zájmu se postupně dostal program JLTV, do kterého jsou implementovány poznatky získané z FTTS.

Velký zájem výrobců
Automobily Humvee slouží v ozbrojených silách USA v tisícových počtech. Je tedy jasné, že zakázka na jejich nástupce představuje mimořádně lukrativní obchod. Nelze se proto divit, že účast na výběrových řízeních v programech FTTS a JLTV oznámilo opravdu veliké množství značek, od gigantických nadnárodních zbrojovek po malé specializované firmy. Jak je tomu u takových konkurzů v USA v podstatě pravidlem, záhy následovalo propojování účastníků do dvoučlenných či tříčlenných týmů, a to dokonce i tak, že společnosti konkurující si v jednom z programů se posléze staly partnery v programu druhém.
Projekt FTTS je ve skutečnosti „zastřešením“ vývoje dvou logistických vozidel. Jedno z nich je zamýšleno jako náhrada Humvee především v jeho logistických úlohách, ale pochopitelně i s přihlédnutím k nasazení v bojových zónách. Tento automobil se jmenuje FTTS-UV (Utility Vehicle). Druhou větví v projektu FTTS je vůz FTTS-MSV (Maneuver Sustainment Vehicle), což má být těžší nákladní automobil s podobnou konstrukční filozofií jako FTTS-UV, čili pro úkoly převážně logistické, nicméně odehrávající se v bojových zónách. MSV je vlastně reakcí na fakt, že vedle HMMWV utrpěly velké ztráty i těžší nákladní vozidla. Také ona se sice stala základem provizorně obrněných a vyzbrojených gun-trucků, ale na rozdíl od HMMWV se za ně podstatně obtížněji hledá náhrada, jelikož typů těžších nákladních automobilů vybavených adekvátním pancéřováním je překvapivě málo.
Ve výběrovém řízení FTTS se utkali čtyři výrobci, a to Lockheed Martin, International Truck and Engine (součást korporace Navistar), AM General (tvůrce HMMWV a součást korporace General Motors) a Stewart & Stevenson Vehicle Services. V únoru 2006 armáda oznámila své poměrně šalamounské rozhodnutí: Demonstrátory lehčího FTTS-UV vyrobí Lockheed Martin a International, kdežto zakázka na větší FTTS-MSV připadla značce Stewart & Stevenson (jež se později stala součástí firmy Armor Holdings). Bez úspěchu tak paradoxně zůstala jen firma AM General, výrobce původního Humvee.

FTTS: Zkoušky a parametry
Za přibližně rok od tohoto vyhlášení, přesněji v březnu 2007, byly prototypy všech tří vozidel hotovy a odevzdány americké armádě k náročným testům. Ty se odehrávaly na základně Fort Lewis ve státě Washington a zkušebním polygonu Aberdeen ve státě Maryland. V té době už bylo jasné, že projekt FTTS bude přece jen spíše výzkumný, zkušební a demonstrační, neboť do popředí se dostával rozsáhlejší program JLTV. Se sériovou produkcí některého ze tří typů vyvinutých coby FTTS se už nepočítalo, ale zkušenosti z vývoje, výroby a testů budou velice cenné v průběhu perspektivnějšího projektu JLTV.
Armor Holdings FTTS-MSV je čtyřnápravový nákladní automobil, který je vybaven dálkově řízeným ramenem s pozoruhodnou nosností 13 tun. V době testů existovaly na světě pouze tři takové jeřáby, z nich dva umístěné na dvou demonstrátorech FTTS-MSV a třetí u výrobce ve Švédsku. Větší pozornost se však přece jen soustředila na demonstrátory FTTS-UV, pro které se někdy neformálně používalo i označení JLTV, což pak ovšem způsobilo zaměňování obou programů. Těžším z obou je výrobek firmy Lockheed Martin, který váží něco přes 11 tun. Má nastavitelnou světlou výšku, podvozek s průřezem ve tvaru V pro vyšší odolnost proti minám a maximální rychlost 120 km/h. Lehčí FTTS-UV značky International váží necelých devět tun a rovněž má měnitelnou světlou výšku. Vozidlo vyniká tím, že řiditelné jsou obě dvě nápravy, takže se v omezené míře dokáže pohybovat i „šikmo“.
Všechny zkoušené vozy mají i mnoho společných vlastností. Jednou z nich je hybridní pohon, na jehož použití armáda důsledně trvala. Např. International FTTS-UV má dieselový motor o výkonu 164 kW a elektromotor s výkonem 97 kW (krátkodobě až 156 kW). Díky elektrickým bateriím má možnost čistě elektrického bezhlučného chodu. Všechna vozidla jsou vybavena i televizními a infračervenými senzory a byly na nich zkoušeny dálkově ovládané lafety určené pro kulomety a další zbraně. Ostré hranaté tvary vozidel odpovídají požadavkům na obtížnou zjistitelnost a modulární konstrukce umožňuje konfigurace pro různé účely.

JLTV: Kategorie, verze, uchazeči
JLTV je ještě komplexněji pojatý, protože v jeho rámci mají vzniknout tři kategorie vozidel a v rámci těchto kategorií má existovat celkem 11 účelových verzí, které by nahradily Humvee ve všech jeho úkolech. Kategorie jsou odstupňovány dle nosnosti. V kategorii A s nosností asi 1600 kg má existovat jen jedna víceúčelová podoba pro dopravu osob i nákladu. Nejvíce verzí patří do kategorie B s nosností mezi 1800 a 2000 kg. Jedná se o vozidlo pěchotní, průzkumné, průzkumné-bojové, velitelské, dvě verze nosiče zbraní, nákladní vůz a ambulanci. A konečně do kategorie C (nosnost 2300 kg) bude spadat nákladní vůz a těžká ambulance. Stejně jako ve FTTS má být použit dieselelektrický pohon a prvky obtížné zjistitelnosti. Specifikace zahrnují i další požadavky, mj. možnost táhnout přívěs se stejnou nosností, prostor pro zásobu střeliva, zdroj elektřiny o výkonu 30 kW, modulární pancéřování o dvou úrovních, automatický hasicí systém, elektronický monitoring funkcí a stavu atd.
O úspěch v soutěži JLTV zatím usiluje šest týmů. První z nich zformovaly zbrojovky Boeing, Textron a MillenWorks, druhý vytvořily General Dynamics Land Systems a AM General, do třetího patří BAE Systems a Navistar, čtvrtý sestává ze značek Northrop Grumman, Oshkosh Truck a Plasan, pátý tvoří společnosti Force Protection a DRS Technologies a poslední tým je partnerstvím firem Lockheed Martin a Armor Holdings. Každý tým musí odevzdat armádě ke zkouškám tři prototypy (jeden z každé váhové kategorie), přívěs a pomocné řídicí a logistické vybavení. Testy prochází rovněž vozidlo CTV (Combat Tactical Vehicle), které bylo vyvinuto v armádním středisku NATC (Nevada Automotive Test Center) jako specifický demonstrátor vyzbrojené bojové verze JLTV.
Pro úplnost lze dodat, že mimo projekty FTTS a JLTV byla vyhodnocována také jiná vozidla s potenciálem nahradit Humvee v některých rolích. Byl to např. progresivně řešený automobil Shadow RST-V určený zejména pro speciální jednotky. Dalšími kandidáty byla vozidla série Ultra z Georgia Tech Research Institute. Vesměs však šlo o specializované typy, které by ani zdaleka nemohly dosáhnout takové víceúčelovosti, jakou nabízí HMMWV a jaká se vyžaduje od JLTV. Časový rozvrh projektu JLTV se už několikrát posouval; původně se předpokládalo dosažení počáteční operační způsobilosti v roce 2010, ale aktuální informace hovoří o tom, že v onom roce se teprve rozhodne o dodavateli (případně o dodavatelích), takže vysoce úspěšný Humvee službu ještě zdaleka neopouští.
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