Opposing Forces

V ozbrojených silách USA existují specializované útvary, které nejsou určeny pro opravdové ozbrojené konflikty. Sehrávají ovšem nezastupitelnou roli v realistickém výcviku, kterého se účastní coby „nepřátelské jednotky“. Většinu jejich výbavy tvoří americká technika upravená tak, aby na pohled připomínala ruské zbraně, ale v posledních letech se do výzbroje OPFOR dostávají i skutečné výrobky ruského zbrojního průmyslu. Tanky T-72 nebo vrtulníky Mi-24 s americkými osádkami už tak nejsou žádnou vzácností.

Tři výcvikové základny
Označení „Opposing Forces“ (nepřátelské síly) neboli OPFOR se už dnes běžně používá pro jednotky, jejichž úkolem je imitovat nepřítele při vojenských cvičeních. Podobné síly existují v celé řadě armád vyspělých zemí, ale nepochybně největší dokonalosti dosáhly v této oblasti ozbrojené síly Spojených států amerických. V kontextu USA se postupně ustálil zvyk užívat název Opposing Forces pro specializované jednotky především v pozemní armádě a námořní pěchotě, zatímco letecké útvary simulující letouny protivníka při vzdušných soubojích nesou zpravidla označení Aggressors. Takové útvary má nejen americké letectvo i námořnictvo, ale také několik soukromých firem, které postupně tuto část výcviku přebírají. V tomto článku se můžete seznámit s pozemními „nepřátelskými silami“.
US Army má celkem tři výcvikové prostory, v nichž působí jednotky OPFOR. Nejznámějším z nich je bezesporu National Training Center (Národní výcvikové středisko) na základně Fort Irwin v Kalifornii. Zde působí 11th Armored Cavalry Regiment (11. pluk obrněné kavalerie), známý i pod bojovým jménem Blackhorses. Druhým podobným zařízením je Joint Readiness Training Center na základně Fort Polk v Louisianě. Domovskou jednotkou je 1st Battalion of 509th Parachute Infantry Regiment (1. prapor 509. výsadkového pěchotního pluku), užívající bojový název Geronimos. A konečně třetí základnou OPFOR je Joint Multinational Readiness Center (dříve Combat Maneuver Training Center) na základně Hohenfels v Německu. Tady je domovem 1st Battalion of 4th Infantry Regiment (Separate), tj. 1. prapor 4. pěchotního pluku (odloučeného) s bojovým jménem Warriors.
Během studené války v podstatě platilo, že NTC ve Fort Irwinu sloužil pro výcvik klasického frontového boje proti zemím užívajícím sovětskou taktiku a techniku. Vzhledem k pouštnímu charakteru to mohly být především arabské státy, popř. však i samotný Sovětský svaz, pokud by došlo k americko-sovětskému ozbrojenému konfliktu např. na Středním Východě. JRTC se soustředilo na výsadkové operace a akce speciálních jednotek. Německé CMTC (dnes JMRC) se zaměřovalo na konflikt, který byl pokládán za relativně nejpravděpodobnější, totiž střetnutí sil NATO a Varšavské smlouvy v těžkém terénu střední Evropy. Nácviku v tomto zařízení se účastnily a účastní též armády evropských členů NATO. V současné době se ovšem zaměření jednotlivých výcvikových základen poněkud proměnila a částečně splynula, což je důsledkem odlišné povahy probíhajících i pravděpodobných konfliktů.

MILES: Laserový výcvik
Zřejmě žádné pojednání o Opposing Forces se nemůže obejít bez zkratek MILES a VISMOD, které se vztahují k technickému vybavení těchto útvarů. Jakým způsobem se vlastně simuluje skutečný boj? Jak se určují zásahy, poškození či zničení techniky? Odpovědí je MILES neboli Multiple Integrated Laser Engagement System. Jeho princip je vlastně velmi prostý. Ke každé zbrani od pušky M16 po tankové dělo je připojen vysílač slabého laserového paprsku o určité frekvenci a každá vojenská jednotka od pěšáka po tank má přijímače paprsků, které zjišťují a vyhodnocují „zásahy“. Každý druh zbraně má přidělenou určitou frekvenci paprsku a vysílače jsou naprogramovány tak, aby se maximální dosah paprsku shodoval se skutečným dostřelem zbraně. Přijímače dokážou vyhodnotit nejrůznější typy zásahů a určit jejich důsledky, jako je zpomalení či znehybnění, zranění, poškození, dočasné vyřazení z boje, nemožnost vést palbu nebo samozřejmě totální zničení a naprosté vyřazení z boje. Na celý systém dozírají rozhodčí a špičkové počítače zaznamenávající veškeré dění.
MILES je výrobkem zbrojovky Lockheed Martin a vedle USA jej používají další země, např. Velká Británie, Kanada či Izrael. Poměrně málo známým faktem je, že v roce 2002 jej získala též Česká republika; výcvik s jeho pomocí se odehrává v Centru simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově. Systémem MILES jsou u nás vybaveny tyto zbraně: samopal SA-58, kulomet UK-59, pancéřovka RPG-7, protitankový raketový komplet Konkurs, bojová vozidla pěchoty BVP-1 a BVP-2, průzkumná vozidla BRDM-2 a konečně i tanky T-72. Celkem jde o „laserové sady“ pro asi 200 jednotlivých mužů a 50 vozidel. Naši vojáci už se mohli zúčastnit také velkých cvičení s využitím systému MILES přímo v USA.
Ne všechny zbraně lze samozřejmě efektivně napodobovat pomocí laserových paprsků. To se týká zejména zbraňových systémů vedoucích nepřímou palbu (tj. především dělostřelectva) a dále některých řízených zbraní (mj. raket země-vzduch). Pro jejich simulaci se proto neužívají laserové paprsky, nýbrž krátkovlnné rádiové vysílání. V zájmu zvýšení realističnosti výcviku a dosažení co nejvěrnějších světelných a zvukových efektů se při „střelbě“ menšími zbraněmi pálí slepou municí, kdežto střelbu těžších zbraní simulují pyrotechnické patrony. „Poškození“ či „zničení“ vozidla se napodobuje výkonnými oranžovými majáky („požár“) a dýmovnicemi. Instalace těchto prvků je součástí významu oné druhé zmíněné zkratky.

VISMOD: „Falešná“ technika
Většinu výbavy „nepřátelských jednotek“ tvoří technika, která se označuje zkratkou VISMOD čili Visual Modification. Stručně řečeno, jedná se o americkou vojenskou techniku, která byla upravena tak, aby na pohled připomínala vybrané typy zbraní sovětského původu. Jako základ pro VISMOD se zpravidla užívají starší typy zbraní, které byly vyřazeny z bojových jednotek, ale stále mohou poskytnout cenné služby při výcviku. Jednoznačně nejrozšířenější platformou je lehký výsadkový tank M551 Sheridan, který se v bojovém nasazení příliš neosvědčil, avšak jeho přebytek výkonu a nízká hmotnost jej dělají ideálním pro různé přestavby. Asi 330 tanků tohoto typu prošlo úpravami VISMOD, aby se na pohled podobaly ruským zbraním. Jedná se především o tanky T-72 a T-80, bojová vozidla pěchoty BMP-1 a BMP-2, výsadková vozidla BMD-1, 122mm samohybná děla 2S1 Gvozdika, 85mm výsadková samohybná děla ASU-85, samohybné protiletadlové kanony ZSU-23-4 Šilka a kombinované (tedy kanonové a raketové) protiletadlové komplety 2S6M Tunguska.
Později se ve výbavě Opposing Forces objevila i další vozidla. V roli sovětských tanků občas vystupují i upravené tanky M1 Abrams (zvané také OST, OPFOR Surrogate Tank) a M60A3, kdežto jistý počet obrněných transportérů M113A1 pojmenovaných OSV (OPFOR Surrogate Vehicle) simuluje bojová vozidla pěchoty BMP-2 a další vybranou ruskou pásovou techniku, mj. prostředek pro pokládání min GMZ. Jako základ samohybných protivzdušných kompletů ZSU-23-4 se používají i starší samohybné houfnice M109. Po tanku M551 je početně druhým nejvýznamnějším vozidlem ve výbavě OPFOR terénní automobil HMMWV neboli Hummer. Jeho hlavním účelem je imitovat různé verze ruského obrněného vozu BRDM-2, od základní průzkumné přes protitankovou a ženijní až po verzi vybavenou malým radarem. HMMWV se užívají i jako tahače imitací ruských protitankových kanonů, převážení generátorů dýmových clon (ruský název TDA-M), elektronických rušičů a dalších prostředků. Jsou na nich umístěna též virtuální „odpalovací zařízení“ pro řízené střely země-vzduch s naváděním infračerveným (IR-SAM) nebo radiolokačním (RF-SAM).
VISMOD není jen záležitostí pozemní, nýbrž také letecké techniky. Jako sovětské helikoptéry Mi-8/17 a Mi-24 ještě nedávno vystupovaly upravené americké stroje UH-1 Iroquois a UH-19 Chickasaw, ale dnes už je plně nahradila skutečná ruská technika. Ovšem snad nejzajímavější VISMOD vůbec představuje projekt Hokum-X, což je několik amerických bitevních vrtulníků AH-1 Cobra určených k tomu, aby po vizuální, radarové i infračervené stránce napodobovaly moderní ruské bitevní helikoptéry Kamov Ka-50 Hokum.

Skutečné ruské zbraně
Tím se současně dostáváme k hlavnímu trendu ve výbavě OPFOR, totiž k využívání skutečné techniky ruského původu. Vzorky různých sovětských zbraní získali Američané už za studené války, často např. od Izraele, který je ukořistil během válek s arabskými státy. Až na výjimky však byla tato technika použita jen ke srovnávacím testům, neboť její množství nepostačovalo k rozsáhlejšímu nasazení ve výcviku. S pádem železné opony se však situace začala podstatně měnit, když země bývalé Varšavské smlouvy zahájily zásadní redukce svých arzenálů. O tyto zbraně projevily velký zájem nejen státy třetího světa, žoldnéři, filmaři či soukromí sběratelé, ale také ozbrojené síly USA. Do amerických rukou se za tvrdou měnu začala přesouvat někdy až překvapivá množství zbraní sovětského původu.
V průběhu 90. let se stále častěji objevovaly na vojenských cvičeních a na přelomu století už se zcela otevřeně hovořilo o záměru postupně se zbavit veškeré techniky typu VISMOD a do výzbroje Opposing Forces zařazovat už jen originální ruskou techniku. Skutečností je, že celá řada typů ruských zbraní je k dispozici v takovém množství, že jejich přítomnost na cvičeních už nepředstavuje nic mimořádného. Jde např. o tanky T-54/55 a T-72, bojová vozidla pěchoty BMP-1/2, výsadková vozidla BMD, obrněné transportéry MT-LB, obrněná vozidla BRDM-2 nebo protiletadlové systémy ZSU-23-4. Pestrou škálu těchto zbraní provozuje mj. 3. prapor 5. pluku 1. divize námořní pěchoty (3rd Battalion of 5th Regiment of 1st Marine Division), který v námořní pěchotě plní funkci OPFOR.
Američané však nevlastní jen ruskou pancéřovanou techniku. Je známo, že mají mj. taktickou balistickou raketu 9K79 Točka, která však slouží pouze jako působivá dekorace při cvičeních, protože k ničemu jinému se prakticky nedá použít. Naopak mimořádně užitečné jsou vrtulníky ruské výroby, jichž má americká armáda již celý speciální útvar. Na cvičeních se velice často objevují malé Mi-2, víceúčelové transportní Mi-8/17 a pochopitelně bitevní Mi-24. Jistě stojí za zmínku, že všichni američtí piloti, kteří měli možnost Mi-24 vyzkoušet, se o něm vyjadřují jen v superlativech. V barvách US Army létá také několik výsadkářských letounů An-2, u nás známých pod přezdívkou „Andula“. Ruské techniky v americké armádě stále přibývá a zřejmě je velmi blízko doba, kdy začne ve výbavě sil OPFOR převažovat.
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