Paratrooper:
Horské kolo pro výsadkáře

V posledních letech se zdá, že vojenská kola znovu přicházejí do módy. Důkazem je také fakt, že americké speciální jednotky zařadily do výzbroje skládací kolo Paratrooper.

Speciální cyklistické jednotky existují v armádách řady států, z nichž nejznámější jsou švýcarská a severokorejská. Americké ozbrojené síly však také projevily zájem o horské kolo, které by mohlo při zvláštních operacích usnadnit vojákům přesuny na větší vzdálenosti. Světoznámá firma Montague se proto pustila do vývoje prostředku, který dnes bezesporu patří mezi nejlepší skládací jízdní kola na světě.

Složení za 30 sekund
Značka Montague Corporation z Cambridge ve státě Massachusetts je v cyklistickém světě pojmem. Vyrábí horská kola nejvyšších kategorií a v roce 1996 dodávala horská kola i pro olympijské hry. V letech 1997‑1999 zpracovala na žádost americké námořní pěchoty a pozemní armády projekt kola TENS (Tactical Electric No Signature), které mělo mít pomocný elektrický pohon. Studie byla úspěšně dokončena, ale objednávka nepřišla. Až na přelomu století se objevil nový požadavek.
Pentagon v roce 2000 formuloval specifikace výsadkářského kola Tactical Mountain Bike. Firma Montague oprášila projekt TENS a nabídla jeho bezmotorovou verzi agentuře pokročilých obranných projektů DARPA. Návrh jménem Paratrooper byl schválen a v roce 2002 začaly testy prvních prototypů. Pentagon s nimi byl velmi spokojen a kola skutečně zakoupil. Paratrooper se poté dostal i na běžný civilní trh.
Návrh TENS a kolo Paratrooper spojuje především speciální rám typu X‑Series využívající technologii FIT (Folding Integrated Technology) pro rychlé skládání a rozkládání. Ke složení stačí sejmout přední kolo, uvolnit upínku na horní straně nosníku a pootočit kolem osy v sedlové trubce. Složení i rozložení trvá maximálně 30 sekund a složené kolo zabírá prostor 91×71×30 cm. Systém FIT je pozoruhodný především tím, že žádná trubka rámu není nijak rozdělena. Bezpečnostní pojistka brání samovolnému složení nebo rozložení. Rám je zhotoven z hliníkové slitiny a jeho povrch má olivově zelenou či pískově hnědou barvu, přední odpružená vidlice RST 281 je matně černá.

Rozsáhlé využití
Paratrooper využívá 24stupňové řazení Shimano Deore, které má trojitý převodník a pastorkové osmikolečko; řadicí páčky jsou typu Shimano EZ Fire Plus Shifters. Přední brzda je kotoučová, zatímco zadní je klasická ráfková. Kola o průměru 26 palců (66 cm) obouvají pneumatiky o šířce 1,95 palce (4,95 cm) s hrubým vzorkem. Ráfky a výplety jsou z ocelové slitiny, kdežto pedály jsou hliníkové. Právě díky rozsáhlému využití hliníku dosahuje celková hmotnost kola pouhých 14 kg.
Složené kolo lze tedy snadno přenášet v brašně, kterou výrobce dodává. Samozřejmě je možné jej shazovat na padáku, respektive na speciálním závěsu pod výsadkářem. Průměrná rychlost přesunu v běžném terénu je cca 16 km/h a průměrná denní vzdálenost se pohybuje okolo 120 km. Kolo lze jednoduše upevnit ke karosérii automobilu HMMWV či obrněného transportéru LAV. Potenciál kola Paratrooper je skutečně pozoruhodný. Může sloužit při útočných i obranných operacích, hlídkování, průzkumu, podpoře logistiky nebo pro kurýrní a spojovací služby.
Americké ozbrojené síly postupně zakoupily značné množství kol Paratrooper. Jako vhodný prostředek dopravy v těžkém terénu je používají speciální jednotky působící v rámci operace Enduring Freedom v Afghánistánu a na Arabském poloostrově. Vyskytují se rovněž na základnách pozemní armády a námořní pěchoty v USA a jihovýchodní Asii, má je též vojenská policie a Národní garda. Gardisté využívají Paratrooper zejména při hlídkování v okolí skladů chemických zbraní. K rychlému rozšíření kol Paratrooper nepochybně přispěla jejich nízká cena, protože se prodávají za pouhých 650 dolarů. I na civilním trhu si vedou více než dobře a snad se začnou dovážet i do České republiky.
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