Obrněné vozidlo OT-65: Maďarská alternativa v československé armádě

Ve službách Československé lidové armády samozřejmě drtivě dominovala technika domácí a sovětské výroby, ale vyskytovalo se i několik typů z dalších států Varšavské smlouvy. Většina se u našich vojáků netěšila příliš velké oblibě, výjimku však tvořil obrněnec OT-65, jak se zde nazývalo maďarské průzkumné vozidlo D-442 FÚG.

Reakce na slabiny BRDM-1
Maďarsko za druhé světové války vyvinulo docela podařený obrněný automobil Csaba a mělo zájem ve vývoji tohoto designu pokračovat i jako člen východního bloku. Moskva si to ovšem z politických důvodů nepřála a přislíbila dodávku vozidel vlastní výroby BA-64, Maďaři však ve skutečnosti nikdy žádné vozy tohoto typu nedostali. Jejich armáda tudíž postrádala jakákoli obrněná průzkumná vozidla, což měly na přelomu 50. a 60. let vyřešit nové sovětské obrněnce BRDM-1. Po jejich zkouškách ale maďarští vojáci upozornili na řadu nedostatků, např. špatné plavební schopnosti a nevhodnou ergonomii korby, a tudíž požádali domácí průmysl, aby byla vyvinuta lepší alternativa k sovětskému vozidlu. Výsledkem se stal obrněnec D-442, který byl však známější pod zkratkou FÚG (Felderítö Úszó Gépkocsi, obojživelné průzkumné vozidlo). Do výzbroje vstoupil v roce 1964, a ačkoliv jej mnohé západní zdroje popisují jako maďarský derivát BRDM-1, ve skutečnosti byla příbuznost jen vzdálená. Šlo o plnění podobného zadání a také některé konstrukční prvky byly shodné, ovšem celkově lze FÚG popsat jako svébytnou záležitost. Na vývoji a výrobě se podílela řada maďarských firem. Hlavním producentem byla továrna Rába, kromě níž se projektu účastnily také např. firmy Csepel, Ikarus či Danubius. Od firmy Csepel pocházel mj. motor D-414, který byl převzat z nákladního auta D-344. Zajímavá byla účast loděnic Danubius, kde byl navržen design korby, jež díky svým tvarům vykazovala podstatně lepší plavební schopnosti než BRDM-1. Kvalitě výsledné konstrukce patrně prospěl také fakt, že na programu se podíleli někteří ze starší generace konstruktérů, kteří pracovali už na obrněnci Csaba a byli trochu pod vlivem německé školy.

Popis maďarské konstrukce
Na pohled vyhlíží FÚG jako další člen „rodiny“ BRDM, byť se paradoxně trochu více podobá pozdějšímu vozidlu BRDM-2 než svému současníkovi, tzn. typu BRDM-1. Vyznačuje se dost krátkou přídí, na kterou navazuje prostor dvoučlenné osádky a zvýšená část korby, kde mohou být dopravováni další čtyři muži. Osádku tvoří vlevo sedící řidič a vpravo sedící velitel, což je shodné s BRDM, ovšem velkou odlišností je umístění motoru, který se nenachází vepředu, ale vzadu, což zlepšuje vyvážení. Jde o dieselový čtyřválec Csepel D-414.44, který dodává výkon 75 kW (100 koní), jenž je přenášen na všechna čtyři kola. Vedle nich má FÚG též jeden prvek shodný se sovětským vozem, a to čtyři malá kolečka pod středem korby, která se vysouvají ve složitém terénu. K plavbě slouží dvojice záďových vodometů, kdežto BRDM-1 má jen jediný. Podobně jako sovětský vůz má FÚG dva přední pancéřované průzory a dva horní poklopy, ale navíc disponuje i únikovým poklopem ve dně korby. Součástí výbavy je i aktivní infračervený systém pro jízdu v noci a zařízení pro regulaci tlaku v pneumatikách, které v případě průstřelu provádí dohušťování. Ochranu zajišťuje válcovaný ocelový pancíř o tloušťce mezi 7 a 13 mm, který zastaví munici ráže 7,62×39 a 7,62×54 mm. Kulomety ráže 12,7 mm už pancíř obrněnce FÚG probíjejí, ovšem přesto je odolnost vyšší než u BRDM-1, jehož pancíř dosahuje tloušťky max. 10 mm. Obdobně jako sovětské vozidlo nenese FÚG organickou výzbroj. Na přední část korby se běžně instaloval 7,62mm kulomet SGMT, ovšem střílející voják nebyl nijak chráněn, což se od začátku považovalo za vážný nedostatek.

Verze v Maďarsku a ČSLA
Jinak ovšem D-442 FÚG sloužil velice dobře. Vedle základní verze, která zajišťovala taktický průzkum bojiště, vznikly i čtyři specializované varianty. Vůz PK-FÚG sloužil coby velitelský, a proto nesl výkonnou radiostanici pro velení četě nebo rotě, případně i další stanici pro velení na úrovni praporu. Verze VS-FÚG představovala vozidlo pro radiační, chemický a biologický průzkum, zatímco MRP-FÚG sloužila pro návodčí leteckých útoků a poslední verzi MÜ-FÚG používali ženijní průzkumníci. Celkem bylo dodáno kolem 3000 exemplářů D-442, které však nesměřovaly pouze do maďarské armády, ale též do dalších zemí. Jedním z hlavních uživatelů se pak stalo Československo, jež mezi roky 1966 a 1975 odebralo údajně něco mezi 400 a 500 kusy pod místním označením OT-65. Základní průzkumná podoba zde dostala jméno OT-65R a část obrněnců byla později zmodernizována na modifikaci OT-65M, jež se lišila mj. montáží pneumatického posilovače řízení či většími palivovými nádržemi (dvě po 92 litrech, kdežto ve starší verzi byly dvě po 75 litrech). ČSLA zavedla rovněž řadu účelových variant, avšak různé zdroje se ve výčtu občas výrazně odlišují. Vozidlo OT-65Ch sloužilo pro radiační, chemický a biologický průzkum a verze OT-65ChV (dle části zdrojů OT-65VCh) se užívala pro velení při této činnosti. Obrněnec OT-65DP (či OT-65DPP) fungoval jako dělostřelecká pozorovatelna a vozidla OT-65DPV používali velitelé průzkumných jednotek. Obměna pro velení a spojení na vyšších úrovních se nazývala OT-65VP nebo OT-65VS. Existovala i varianta OT-65RL, která byla vybavena sklopným průzkumným radarem PSNR-1.

Varianty s otáčivou věžičkou
Některé zdroje uvádí rovněž existenci speciální spojovací modifikace či zdravotnické varianty OT-65ZDR, jiné však nic podobného neobsahují. Naopak naprosto nesporná je verze OT-65A Vydra, jež představovala reakci na absenci organické výzbroje. OT-65 v ČSLA byly zpravidla vybavovány lafetami pro čs. kulomety UK vz. 59 (nikoli pro zastaralé SGMT), ovšem „Áčko“ mělo uzavřenou otáčivou věžičku z pásového obrněného transportéru OT-62 TOPAS. V té byl zastavěn kulomet UK vz. 59, zatímco na věžičce se nacházela tarasnice T-21, tzn. velice lehké bezzákluzové dělo kalibru 82 mm. Ostatně též sami Maďaři usilovali o zvyšování palebné síly svého obrněnce, a tak na konci 60. let vznikl D-944 neboli PSzH (Páncélozott Személyszállító Harcjármü), což byl obrněnec vybavený věžičkou s dvojicí kulometů ráže 14,5 a 7,62 mm. Dá se říci, že šlo o jistý ekvivalent BRDM-2, avšak jeho věžička byla opět originální konstrukcí a ve srovnání se sovětskou měla mj. lepší ergonomii. PSzH se od vozu FÚG lišil také zesíleným pancířem a instalací filtrační a ventilační soustavy pro operace v zamořeném prostředí. Sloužil opět především jako průzkumný, ale vzniklo i několik speciálních verzí, které měly především velitelské role. Vstoupil do výzbroje v roce 1970 (proto se občas označuje též jako FÚG-70) a opět byl i vyvážen, ale ačkoliv řada západních zdrojů uvádí, že sloužil také v Československu, a to pod jménem OT-66, zdejší archivy o něčem takovém dosud mlčí. Jinak byla vozidla FÚG a PSzH dodána do NDR (tam dostal PSzH jméno SPW-PSH), Polska, Bulharska, Rumunska a Iráku, některé zdroje zmiňují i Sýrii či Egypt. V aktivní službě se již nalézá pouze malý počet, avšak několik stovek pořád stojí v maďarských skladech.

Lukáš Visingr

Parametry vozidla OT-65R
Osádka + výsadek
2 + 4
Bojová hmotnost
6,3 t
Celková délka
5,79 m
Celková šířka
2,50 m
Celková výška
1,91 m
Světlá výška
0,34 m
Výkon motoru
75 kW
Max. rychlost jízdy
87 km/h
Max. rychlost plavby
9 km/h
Max. dojezd
600 km
Kolmý stupeň
0,40 m
Šířka příkopu
1,20 m
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