Obrněná lasička: Lehké pásové vozidlo Wiesel

V období mezi světovými válkami byla hodně populární kategorie tzv. tančíků, velmi lehkých pásových vozidel, vyzbrojených nejčastěji kulomety a konstruovaných zpravidla pro průzkum nebo boj proti pěchotě. Během druhé světové války ovšem taková vozidla prakticky vymizela, protože se projevila jejich přílišná zranitelnost. Zdálo se, že tančíky patří už jenom do historie, v 70. a 80. letech 20. století se ale dočkaly nečekaného znovuzrození, když se na světě objevil německý obrněnec Wiesel. Vysoce účelně řešené vozidlo, určené zejména pro výsadkové síly, lze považovat za moderní obdobu dřívějších tančíků.

Výsledky oživeného projektu
První ideový koncept velice lehkého pásového vozidla se v německé armádě objevil již v roce 1969 a v následujícím roce se firma Porsche začala zabývat vhodnými návrhy. V roce 1973 se oficiálně rozběhl projekt jménem Waffenträger LL, z něhož mělo vzejít lehké obrněné vozidlo pro výsadkové jednotky. Požadovala se bojová hmotnost do 6 tun, možnost shození na padáku a schopnost nést 20mm kanon, 120mm minomet nebo protitankové řízené rakety HOT. Potom však byl váhový limit posunován směrem dolů a nakonec se ustálil na cca 2,75 t. Svůj zájem o kontrakt projevily společnosti Porsche, GST, IBH, Rheinstahl a Faun a s výjimkou té poslední navrhly vozidla s pásovými podvozky. V roce 1974 bylo rozhodnuto o vítězství firmy Porsche a předpokládala se dodávka celkově 270 vozidel, z nichž mělo být 170 s kanonem ráže 20 mm a 100 s protitankovými střelami TOW (které byly upřednostněny před méně výkonným typem HOT); posléze byl kontrakt navýšen o 230 kanonových vozidel. V říjnu 1975 vznikla dřevěná maketa ve skutečné velikosti a o rok později začaly zkoušky prvního prototypu. Roku 1978 se rozběhla sériová produkce, ale v následujícím roce německá armáda projekt zrušila jako příliš nákladný. Tato situace ovšem netrvala příliš dlouhou, jelikož se ukázalo, že kolová výsadková vozidla Faun KraKa potřebují naléhavě nahradit, a proto byl roku 1981 program obnoven, byť se poněkud změnily specifikace. Pro firmu Porsche ale nebylo nikterak složité přizpůsobit ony prototypy novým požadavkům a v roce 1984 byl předveden přepracovaný obrněnec, který pak obdržel, jak je v Německu obvyklé, „zvířecí“ jméno Wiesel („Lasička“). Armádní testy začaly v roce 1986 a o dva roky později byl podepsán definitivní kontrakt na 343 obrněnců. Sériovou produkci zajistily firmy Porsche, Krupp a MaK (od roku 1992 součást zbrojovky Rheinmetall) a vozidla byla vojsku dodána mezi roky 1990 a 1992.

Vozidlo Wiesel se představuje
Pásové obrněné vozidlo Wiesel bylo konstruováno především pro výsadkové jednotky, čemuž se musely podřídit jeho malé rozměry a hmotnosti. Bundeswehr totiž původně žádal, aby bylo obrněnec možno dopravit ve vrtulníku CH-53G, avšak již zmíněný posun hmotnostního limitu byl motivován záměrem přepravit v onom vrtulníku dokonce dva kusy. Rozměry nákladového prostoru helikoptéry logicky definovaly i rozměry vozidla. Firma Porsche ale zvládla všechny požadavky naplnit a vytvořila opravdu mimořádně účelně pojatý obrněnec. Wiesel má pásový podvozek s třemi páry pojezdových kol, vzadu se nacházejí kola napínací a vpředu kola hnací, což souvisí s faktem, že motor „Lasičky“ je montovaný vepředu, a to v levé části korby. Jedná se o pětiválcový turbodiesel Volkswagen-Audi s výkonem 64 kW (87 koní), který je propojen s automatickou třístupňovou převodovkou ZF. Motor a převodovka utváří „power-pack“, tedy jednotný blok, který se dá i v polních podmínkách vyměnit do 15 minut. Ve vozidle je použita řada součástí z civilních automobilů, mj. hydraulický systém řízení značky Cletrac, u něhož se směr jízdy ovládá klasickým volantem, nikoli „tankovými“ pákami. Palivová nádrž má objem 80 litrů a je umístěná na zádi obrněnce odděleně od prostoru osádky, jež sestává ze dvou nebo tří mužů. Ochranu jim poskytuje pancíř z lehké ocelové slitiny, jenž by měl vzdorovat střelivu z lehkých pěchotních zbraní i střepinám min a dělostřeleckých granátů. Pro komunikaci slouží dvě radiostanice SEM-35 pásma VKV, umožňující spojení na vzdálenost přes 8 km. Na korbě vozidla jsou patrná oka, pomocí nichž lze vozidlo dobře umístit a stabilizovat během přepravy za pomoci letounů a helikoptér. Zkoušelo se i původně žádané shazování na padáku, ale došlo k poškození čtyř vozidel a nakonec bylo od padákových shozů obrněnců Wiesel upuštěno, což souviselo i s jejich poněkud změněnou rolí v armádě.

Dvě základní sériové varianty
Kromě původně zamýšleného uplatnění u výsadkových jednotek totiž Wiesel výborně slouží i u „lesních“ jednotek Jägertruppe a horských útvarů. Po skončení studené války se samozřejmě osvědčil při různých expedičních mírových, humanitárních a protiteroristických operacích, při nichž hraje hlavní roli rychlost rozmístění. Vozidlo se tak objevilo mj. v Kosovu, Somálsku či Afghánistánu. Oněch 343 objednaných exemplářů pro Bundeswehr bylo rozděleno tak, že 210 vozidel odpovídalo verzi Wiesel TOW a dalších 133 variantě Wiesel MK20. První z nich nese odpalovací zařízení pro americké protitankové řízené rakety BGM-71 TOW (resp. modernější TOW-2) a celkem šest raket, z nichž jedna se nachází přímo v trubici a dalších pět ve vozidle. Rakety s poloautomatickým naváděním mají maximální dosah cca 4 km. Vozidlo nese rovněž systém nočního vidění AN/TAS-4 a v rámci modernizace na provedení Wiesel TOW A1 byla přidána pomocná výzbroj ve formě 7,62mm kulometu MG3, upgrade Wiesel TOW A2 má též terminál velitelského a informačního systému. Osádka těchto variant je tříčlenná, kdežto verzi Wiesel MK20 obsluhují dva muži. Na její korbě se nachází věžička značky KUKA s kanonem Rheinmetall MK20 (neboli Rh 202) kalibru 20 mm. Zbraň s max. kadencí 1030 ran za minutu a efektivním dostřelem 2 km je na vozidle vybavena dvěma zásobníky, z nichž první obsahuje 60 protipancéřových nábojů a druhý 100 tříštivo-trhavých nábojů. Ve své původní podobě byl Wiesel MK20 schopen bojovat jen ve dne, v novém století však byla vozidla modernizována a dostala systémy pro střelbu v noci a za nepříznivého počasí; v případě verze Wiesel MK20 A1 je to přístroj AOZ 2000 a u provedení Wiesel MK20 A2 jde o systém PERI Z17 BM48 WBG. Potom došlo i k instalaci terminálů velitelského a informačního systému a takto modifikované obrněnce Wiesel se označují jako Wiesel MK20 A3 a A4.

Široké spektrum dalších verzí
Výčet verzí zajímavého vozidla Wiesel tímto však zdaleka nekončí. Německá armáda nechala 24 vozidel Wiesel TOW konvertovat na variantu Wiesel Fahrschulpanzer, jež má místo zbraní vyvýšenou „automobilovou“ kabinu k výcviku řidičů. Dalších šestnáct kusů provedení Wiesel TOW prodělalo přestavbu na obrněnce Wiesel Aufklärer, které nesou již zmíněný zaměřovací systém AOZ 2000, ovšem tentokrát na zvedacím stožáru. Kromě toho mají také kulomet MG3 a rozšířené komunikační vybavení. Konstrukce vozidla Wiesel se však následně projevila jako natolik podařená a univerzální, že společnost Porsche představila i spoustu prototypů a návrhů dalších účelových verzí. Vozidlo BTM-208 mělo jednomístnou věžičku s 12,7mm kulometem a varianta BTM-263 byla zkonstruována jako nosič 60mm minometu s pomocným kulometem FN MAG. Vznikl také protiletadlový Wiesel FlaPanzer s podstavcem pro lehké protiletadlové rakety Mistral a protitankové obrněnce označené Wiesel Jagdpanzer (řízené rakety MILAN) a Wiesel ATM HOT (řízené rakety HOT). Posléze byla navržena i čtveřice vozidel s jinými než výslovně bojovými účely, a sice obrněná ambulance (Sanitätsfahrzeug), vyprošťovací vozidlo (Bergepanzer), vozidlo k dopravě střeliva (Nachschubpanzer) a varianta nesoucí dělostřelecký radiolokátor RATAC francouzské výroby. Později se uvažovalo i o kombinaci protitankových řízených raket s 20mm kanonem nebo o instalaci jiných typů protiletadlových raket (americký Stinger či ruská Igla). Objevily se rovněž koncepty verzí určených nikoli pro vojáky, ale spíše pro policejní jednotky. Zatím nejnovější bojovou variantou vozidla Wiesel je Wiesel RMK30, jež se objevil v roce 2004. Je celkově modernizovaný a jako hlavní výzbroj nese 30mm kanon Rheinmetall RMK30 s kadencí až 300 ran za minutu. Montáž tak výkonné zbraně na tak lehké vozidlo umožňuje především její velmi malý zpětný ráz.

Prodloužené vozidlo Wiesel 2
Kromě navrhování dalších verzí vozidla Wiesel se ale společnost Porsche již počátkem 90. let věnovala i rozvoji konstrukce směrem k větší nosnosti. První prototyp se představil roku 1992 a následně dostal název Wiesel 2. Od původní verze se liší hlavně čtvrtým párem pojezdových kol a prodlouženou korbou, do níž se tak vejde celkově až sedm vojáků. Větší hmotnost si pak logicky vyžádala výkonnější motor, jímž je čtyřválcový turbodieselový agregát Volkswagen o výkonu 81 kW (110 koní). Rozměry stále berou ohled na dopravu ve vrtulníku CH-53G, který může transportovat jeden exemplář vozidla Wiesel 2. Německá armáda, jež byla zjevně velice spokojena se službou původních „Lasiček“, tedy roku 1995 objednala první vozidla provedení Wiesel 2. Nekoupila ovšem základní podobu, jež byla prezentována coby obrněný transportér, opatřený dálkově ovládaným 7,62mm kulometem a schopný uvézt dvou- až tříčlennou osádku a výsadek čtyř mužů. Do služby v Bundeswehru vstoupilo široké spektrum speciálních variant pro nejrůznější účely. Wiesel 2 SanTrp je obrněná ambulance pro dva ležící pacienty, zatímco varianta Wiesel 2 PiErkTrp dopravuje tým ženistů s nafukovacím gumovým člunem a vozidlo Wiesel 2 bewBefSt slouží pro velitelské účely na úrovni roty nebo praporu. Dále byl Wiesel 2 využit jako platforma pro systém protivzdušné obrany leFlaSys (leichtes Flugabwehr-System) a v jeho rámci existují tři různé verze. Wiesel 2 BF/UF reprezentuje velitelské vozidlo baterie, kdežto obrněnec Wiesel 2 AFF nese 3D radiolokátor HARD značky Ericsson. Zbraňovou část systému pak představuje vozidlo zvané Waffenträger Ozelot, což je Wiesel 2 nesoucí otáčivou lafetu se čtyřmi protiletadlovými střelami Stinger. Všechny tyto tři typy mají rovněž obrannou výzbroj ve formě kulometu MG3. Německá armáda celkově zakoupila 140 obrněnců Wiesel 2 všech šesti výše jmenovaných účelových modifikací.

Minomety a další modifikace
Konstrukce vozidla Wiesel pak prodělala další prodloužení, když přibyl pátý pár pojezdových kol, a sice u varianty tvořící základ minometného systému (Mörserkampfsystem, MrsKpfSys), jenž představuje produkt firmy Rheinmetall. V zájmu úplnosti je ale nutné dodat, že prototypy využívaly šasi se čtyřmi páry pojezdových kol. Obrněnec nazývaný Wiesel 2 lePzMrs funguje jako samotný nosič minometu ráže 120 mm, který je montovaný na zádi vozidla a dokáže vést palbu na vzdálenost zhruba 8 km. Druhé provedení tvořící součást tohoto systému nese jméno Wiesel 2 FüFhz, funguje jako velitelské a existuje ve čtyřech sub-variantách. V každé četě má být jedno velitelské vozidlo ZgTrp a jedno vozidlo pro řízení palby FltTrp, na úrovni roty velí obrněnec KpFüTrp a komunikaci s vyššími velitelskými stupni zabezpečuje vozidlo nazývané JFSCT (Joint Fire Support Coordination Team). Třetí typ vozidla v minometném systému pak tvoří Wiesel 2 JFST (Joint Fire Support Team), jenž plní průzkumnou roli a disponuje širokou škálou senzorů pro zjišťování a zaměřování cílů. Bundeswehr nejdříve chystal nákup několika takovýchto systémů, avšak nakonec roku 2011 pořídil pouze osm minometů Wiesel 2 lePzMrs a dvě velitelská vozidla Wiesel 2 FüFhz. Podobně jako v případě „krátkého“ obrněnce Wiesel, kterému se pak začalo říkat Wiesel 1, přišel výrobce také s několika dalšími variantami. Jedná se např. o obrněnec Wiesel 2 ATM HOT, který dostal věž s protitankovými řízenými raketami HOT a kulometem M2HB ráže 12,7 mm. Další účelový derivát se nazývá Wiesel 2 Argus a je to průzkumný prostředek s výsuvným senzorovým stožárem. Wiesel 2 slouží i jako základ pro jeden z dnešních robotických projektů Bundeswehru, jenže nese jméno PRIMUS (Programme of Intelligent Mobile Unmanned System). Na přestavěném vozidle Wiesel 2 jsou v jeho rámci zkoušeny různé systémy autonomního a dálkového řízení.

Robotická provedení a export
Vozidlo Wiesel nejspíše představuje pro „robotizaci“ optimální platformu, jelikož jsou známy i přinejmenším tři další přestavby tohoto druhu. Ve Francii byl vyvinut robot zvaný SYRANO (Système Robotisé d’Acquisition pour la Neutralisation d’Objectifs), vlastně Wiesel 2 sloužící pro vývoj bojových vozidel bez osádky, a sama zbrojovka Rheinmetall vyzkoušela robotickou obměnu zvanou Wiesel 2 Digital. Právě od této firmy pochází rovněž pozoruhodný prostředek na bázi původního „krátkého“ typu Wiesel 1. Má jméno RCDV (Remote Controlled Detection Vehicle) a fakticky se jedná o dálkově řízenou platformu s velkým radarem pronikajícím zemí (GPR, Ground-Penetrating Radar) a detektorem kovů. Používá se pro zjišťování min a dalších výbušných nástrah v rámci systému GRCP (German Route Clearance Package), jenž je užíván v řadové službě od roku 2011, a sice v počtu sedmi kusů. Když tedy sečteme všechny varianty vozidel Wiesel 1 a 2 v Bundeswehru, dojdeme k počtu blížícímu se pěti stovkám kusů. Kromě toho bylo sedm obrněnců Wiesel 1 v 90. letech prodáno americké armádě, pro kterou fakticky vznikly výše zmíněné verze BTM-208 a BTM-263. Američané pak podrobili vozidla testům a nešetřili chválou, z rozpočtových důvodů ale vyšší počet neobjednali. Podobné výsledky měly zkoušky v dalších zemích, jež byly svého času pokládány za možné odběratele, a to v Norsku, Řecku, Indonésii, Thajsku a Spojených arabských emirátech. Povedený německý tančík tedy i nadále zůstává v řadové službě jen v zemi původu, nedávno se však objevila šance, že by se to mohlo přece jenom změnit. US Army totiž začala v roce 2015 zkoušet obrněnec Wiesel 2, a to průzkumnou verzi s pěti páry pojezdových kol, jež by mohla být koupena právě jako obrněnec k průzkumu bojiště. Rýsuje se proto možnost, že se pozoruhodné německé výsadkové vozidlo nakonec přece jen dočká i velkého exportního úspěchu.

Lukáš Visingr

Parametry vozidel Wiesel 1 a 2

Wiesel 1
Wiesel 2
Osádka
2–3 muži
až 7 mužů
Bojová hmotnost
2,75–3,30 t
4,10–4,78 t
Celková délka
3,31–3,55 m
4,11–4,78 m
Celková šířka
1,82 m
1,87 m
Celková výška
1,83–1,89 m
1,83–2,17 m
Výkon motoru
64 kW
81 kW
Max. rychlost
75 km/h
70 km/h
Maz. dojezd
300 km
300 km
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