Netradiční HMMWV:
Prototypy, kuriozity a improvizace

Americký terénní automobil HMMWV neboli „Humvee“ nepochybně patří mezi nejslavnější a nejoblíbenější vozidla své kategorie. Navzdory příchodu nástupce v podobě obrněnce JLTV se očekává, že oblíbený HMMWV bude ještě dlouho sloužit. Nabízíme vám tedy galerii některých zajímavých či málo známých variant tohoto automobilu.

Slavný HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) vytvořila automobilka AM General a do řadové výzbroje US Army byl zaveden v roce 1984. Mimo vojenskou sféru však nejdříve příliš zájmu nepřitahoval, což se dramaticky změnilo po operací Pouštní bouře v roce 1991. Hromadné nasazení „Humvee“ vyvolalo takřka lavinu poptávky, takže záhy přišla verze Hummer pro civilní zákazníky a také rozsáhlý vývoz vojenských verzí. HMMWV si postupně získal status jedné z „ikon“ amerických ozbrojených sil a amerického průmyslu, což potvrzuje i nesmírně široké spektrum účelových variant, díky nimž se tento vůz zařadil po bok takových legend, jako je Willys Jeep MB nebo Land Rover. Naprostá většina vyrobených HMMVW ale pořád odpovídá základní podobě, jež slouží pro přepravu osob či nákladu a nedisponuje téměř žádnou pancéřovou ochranou. Asymetrické konflikty na počátku 21. století proto varovaly, že populární vůz má také své slabiny, takže se začal hledat jeho nástupce, jímž bude obrněný vůz Oshkosh JLTV. Americké ozbrojené síly ale pořád počítají s tím, že tisícové počty „Humvee“ zůstanou ve specifických rolích ve službě minimálně do roku 2050. Vozy řady HMMWV jsou stále i cenným exportním artiklem a stávají se předmětem zajímavých přestaveb. Tento článek je jakýmsi náhledem do potenciálu HMMWV, na jehož bázi vzniklo množství pozoruhodných továrních variant a provizorních „polních“ modifikací.
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Mezi dnešní deriváty HMMWV patří vozidlo SCTV (Survivable Combat Tactical Vehicle) od firmy Textron Systems. Základ tvoří sériový „Humvee“, který absolvuje komplexní přestavbu podvozku, karosérie i pohonné soustavy za účelem zvýšení balistické odolnosti a pohyblivosti v terénu. Konverzí mohou projít i různé účelové verze typu HMMWV. Prvním zákazníkem se v loňském roce stala Ukrajina, jež odebrala tři kusy.

Na „Humvee“ se již objevilo skutečně široké spektrum zbraní. Mezi nejkurióznější provizorní úpravy se řadí tento vůz speciálních jednotek irácké policie, na němž se nalézá věž BAU-23-2 z ukrajinského obrněného transportéru BTR-94. Je ovšem otázkou, jaký účinek na vozidlo má zpětný ráz střelby dvojice 23mm kanonů na této věži.

HMMWV je jednou z platforem pro montáž protiletadlového komplexu SL-AMRAAM, který využívá úpravu známých raket AIM-120. Výsledná kombinace se někdy označuje rovněž jako „HUMRAAM“. Vzniklo několik různých provedení s konzolami pro čtyři, pět nebo šest raket a finální varianta funguje jako víceúčelové odpalovací zařízení, na něž se vedle střel AIM-120 dají umístit také jiné typy, zejména AIM-9X Sidewinder.

„Humvee“ se často objevuje též v sestavě jednotek OPFOR (Opposing Forces), které simulují pravděpodobného protivníka. Nejčastější jsou konverze HMMWV tak, aby na pohled vypadal jako sovětský obrněnec BRDM-2, ale objevují se i jiná provedení. Snad nejgrotesknější slouží v izraelské armádě, kde se na desítky automobilů instalovaly makety věží a palivových nádrží, čímž vznikly napodobeniny arabských tanků T-72M.

Příkladem méně známé nástavby na HMMWV je dýmový generátor M56 Coyote alias MSOS (Motorized Smoke Obscurant System), jenž dokáže vytvořit kouřovou clonu s dobou trvání až 90 minut. Zachycené vozidlo slouží u jednotek OPFOR, takže prodělalo i úpravu vzhledu, aby vzdáleně připomínalo nákladní vozy východní provenience.

Americká armáda klade velký důraz na psychologické operace (PSYOPS), tzn. přesvědčování obyvatelstva v zónách působení. K tomu slouží mj. automobily HMMWV, které jsou opatřené charakteristickými sadami šesti reproduktorů na různých konzolách či podstavcích. Zobrazené vozidlo je vybavené také soupravou přídavného pancéřování ASK (Armor Survivability Kit) a držáky se schránkami na nábojové pásy pro kulomety.

Speciální jednotky užívají mj. HMMWV ve verzi M1113 ECV (Expanded Capacity Vehicle). Britská firma Alvis na jejím základě vyvinula toto průzkumné a útočné vozidlo Shadow OAV (Offensive Action Vehicle), které má nosnost 1200 kg a dá se shazovat i na padákové plošině. Může nést i široký arzenál zbraní, jenž na tomto exempláři zahrnuje dva kulomety ráže 12,7 a 7,62 mm a celkem šestnáct dýmových granátometů.

V rámci tovární výroby a polních improvizací se na HMMWV objevila mj. řada různých typů kanonů ráže 20, 25 a 30 mm s ručním i dálkovým ovládáním. Fotografie zobrazuje „Humvee“ námořní pěchoty Čínské republiky (Tchaj-wanu), jenž nese manuálně ovládaný kanon T-75M (tj. vylepšenou kopii americké zbraně M39) ráže 20 mm.

Mezi majiteli terénních automobilů si získala značnou oblibu společnost Mattracks, jež nabízí pásové podvozky, které lze instalovat na nápravy běžných vozů místo kol. HMMWV s těmito pásy zkoušela též americká námořní pěchota, a to v roce 1997 ve středisku Mountain Warfare Training Center u kalifornského města Bridgeport.

Také z Armády ČR známe dálkově ovládané zbraňové stanice M151 Protector, jež pochází od norské firmy Kongsberg. Americké ozbrojené síly zavedly modernější verzi M153 CROWS II (Common Remotely Operated Weapon Station), která může nést kulomet ráže 5,56, 7,62 nebo 12,7 mm či samočinný granátomet ráže 40 mm. Fotografie vyobrazuje zkoušky této stanice na automobilu HMMWV se soupravou pancéřování ASK.
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