Nové verze vozidla Stryker:
Nejen překvapení z „Dragounské jízdy“

Průjezd obrněného konvoje US Army nabídl široké veřejnosti možnost seznámení s americkou vojenskou technikou, z níž jistě největší pozornost přitáhly transportéry Stryker. Objevila se tu i nová, dosud neznámá varianta, jež patrně zapadá do snah Pentagonu plně začlenit obrněnce Stryker do budování „digitalizovaného bojiště“.

V rámci operace Dragoon Ride přejelo přes české území 115 vozidel od 2. pluku kavalerie US Army, mezi nimi 55 obrněnců Stryker. Z deseti oficiálně známých verzí vozidla se tu objevilo šest, a sice základní transportér pěchoty M1126 ICV, průzkumný M1127 RV, nosič minometu M1129 MC, velitelské vozidlo M1130 CV, ženijní vozidlo M1132 ESV a zdravotnický model M1133 MEV. Tím však výčet zachycených variant nekončí.

Záhadný velitelský obrněnec
V té sekci konvoje, která překročila naše hranice v Bohumíně a zamířila do Vyškova, byl totiž zaznamenán také jeden obrněnec, jenž vzhledově neodpovídá žádné známé verzi typu Stryker. Podle trojice nápadných antén se nejspíše jedná o odvozeninu velitelského vozidla M1130 CV (Commander’s Vehicle) a tabulky s označeními HQ-63 a 3/2 CAV sdělují, že je to 63. vozidlo z velitelské roty 3. praporu 2. pluku obrněné kavalerie. Současně se ovšem na korbě vyskytují rovněž další nápadná zařízení, a to po bocích dva podstavce se senzory či anténami a na zadní části korby třínohý stojan s anténou satelitního komunikačního zařízení. V osádce obrněnce se objevili i vojáci s přilbami ve stylu US Air Force, nejspíše plnící funkci JTAC (Joint Terminal Attack Controller), tj. návodčí leteckých útoků. Ze zatím dostupných informací vyplývá, že se v tomto případě jedná o speciální, možná experimentální velitelskou úpravu obrněnce Stryker, sloužící pro operační velení a navádění leteckých úderů. Podle některých neoficiálních sdělení by vozidlo mohlo mít souvislost také s elektronickým bojem. Sice je zdokumentováno na řadě oficiálních snímků a během přesunu nebylo utajováno, na veřejné prezentaci v Ruzyni se však neobjevilo a US Army o něm neuvolnila žádné údaje.

Systémy GNOMAD a WIN-T
Zcela jistě ale nejde o jedinou novou variantu obrněnce Stryker, resp. jediné doplnění stávající velitelské verze novými informačními a komunikačními systémy. Jsou totiž známy minimálně dva další projekty s podobným určením. V březnu 2014 byl dodán první transportér Stryker se systémem GNOMAD (Global Network On the Move Active Distribution), který je užíván pro satelitní komunikaci, velení, řízení a distribuci dat. Jedná se o systém značky Exelis, dříve byl instalován většinou na automobily HMMWV a jeho vnějším (resp. viditelným) komponentem je rozměrná, mírně vzhůru vypouklá anténa SR-3000/20. Druhý program, jenž probíhá od léta 2014, představuje vybavování některých vozidel Stryker zařízením k zapojení do armádní sítě WIN-T (Warfighter Information Network-Tactical) Increment 2. Jde o další nástroj pro řízení, velení a distribuci informací, opět spoléhající na družice, avšak tentokrát zaměřený především na velení pěšákům na úrovni družstva nebo čety. S tím souvisí i skutečnost, že takto vybavené Strykery obdržely rovněž zařízení BFT2 (Blue Force Tracker 2) pro sledování pozic vlastních jednotek. Na pohled lze tato vozidla rozpoznat podle rozměrných hranatých schránek na horní ploše korby, na nichž se nalézají velké válcové či polokulové kryty. V současné době by měly upravenými obrněnci disponovat již tři brigády Strykerů.
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