Program RCV pokračuje:
Robotická bojová vozidla pro US Army

Ani pandemie čínského koronaviru nezastavila proces hloubkové modernizace US Army, který zahrnuje i ambiciózní program robotických bojových vozidel RCV. Byl sestaven plán několika experimentů, vojáci vybrali dodavatele prototypů lehkých a středních robotů RCV-L a RCV-M a začíná se spekulovat o podobě těžkého typu RCV-H.

Program RCV patří mezi čtyři až pět položek „střechové“ iniciativy NGCV (Next-Generation Combat Vehicle), díky níž by se měla uskutečnit rozsáhlá obměna parku bojových vozidel US Army. Kromě RCV do ní spadá program bojového vozidla pěchoty OMFV, lehký tank MPF a pomocné vozidlo AMPV. Jako pátý prvek se někdy uvádí DLP (Decisive Lethality Platform), což má být perspektivní náhrada tanku M1 Abrams, byť zatím není jasné, jestli půjde o „tank“ v dnešním smyslu slova. V následujícím textu se budeme detailně věnovat programu RCV, ve kterém se nedávno učinilo několik důležitých kroků.

Lehký, střední a těžký robot
O významu projektu RCV hovoří i fakt, že armáda výrazně navyšuje jeho financování, jelikož v rozpočtu pro letošní fiskální rok je na něj vyčleněno 420 milionů dolarů, ale pro rok 2021 se žádá o 758 milionů dolarů. Nárůst o 80 % souvisí se skutečností, že se program nyní posunuje do fáze zkoušek prototypů, jejichž dodavatelé již byli vybráni. Na vývoj dohlíží speciálně pro to vytvořený orgán zvaný NGCV CFT (Cross Functional Team) a výsledkem se má stát vznik částečně dálkově řízených a částečně autonomních bojových vozidel, která budou fungovat ve spolupráci s klasickými bojovými vozidly s osádkou (koncepce MUM-T, Manned-Unmanned Teaming). Celá iniciativa RCV obsahuje tři součásti, resp. má zahrnovat tři různé platformy, o nichž se mluví pod jmény RCV-Light, RCV-Medium a RCV-Heavy, popř. RCV-L, RCV-M a RCV-H. U první se předpokládá hmotnost do 7 tun a rozměry, které umožní přepravu jednoho exempláře ve vrtulníku. Má jít o kompaktní a v podstatě „postradatelnou“ platformu, jež bude provádět převážně průzkum. Její výzbroj má dovolovat boj s pěchotou a neobrněnými vozidly nepřítele. Střední robot RCV-M už má být pokročilejší, i u něj se však připouští vysoké riziko ztráty. Max. hmotnost má činit okolo 10 tun, k dopravě má postačovat letadlo C-130 Hercules a výzbroj má dovolit boj proti většině obrněnců protivníka. Těžké vozidlo RCV-H už by mělo být v podstatě „robotickým tankem“, jenž zvládne též boj s tanky. Hmotnost se má pohybovat mezi 20 a 30 tunami a transport má zajistit letoun C-17. Všechna vozidla mají mít jistou míru autonomie, což znamená mj. jízdu v neznámém terénu, vyhýbání překážkám, zaměřování cílů či působení systémů aktivní ochrany, avšak v procesu ovládání zůstane vždy přítomen člověk, který bude rozhodovat o aktivování smrticích zbraní.

Předvedení vozidel v Texasu
Pro projekt RCV měla značný význam událost, která se odehrála od 13. do 17. května 2019 na polygonu RELLIS, jenž tvoří součást státní vysoké školy Texas A&M University. Za dohledu armádního střediska CCDC (Combat Capabilities Development Center) tam probíhaly ukázky robotických platforem pro projekty RCV-L a RCV-M, které tam přivezlo šest zájemců, ovšem někteří představili i více vozidel, takže vojáci mohli hodnotit celkem deset různých kolových i pásových robotů. Tým značek Polaris, Applied Research Associates a Neya Systems předvedl dálkově ovládanou modifikaci velké terénní čtyřkolky Polaris MRZR, která obdržela označení MRZR-X. Její výzbroj tvořila čtyřhlavňová raketnice Arnold Defense Fletcher pro neřízené či řízené (původně letecké) rakety ráže 70 mm. Dalším zájemcem byla automobilka AM General s variantou známého automobilu HMMWV, která kromě dálkového řízení zaujala také tím, že na záďové ploše vezla startovací a přistávací plochu pro průzkumnou kvadrokoptéru Hoverfly LiveSky. Firma QinetiQ North America ukázala malý pásový robot Titan, jenž vychází z typu THeMIS od estonské společnosti Milrem Robotics. Jeho výzbroj představuje zbraňová stanice Kongsberg CROWS II, na které se kromě 12,7mm kulometu M2HB nalézá rovněž odpalovací trubice s protitankovou řízenou střelou FGM-148 Javelin. Robot Titan pak přitáhl velký zájem v září 2019 právě prvním vypuštěním této rakety. Jeho prázdná hmotnost činí přibližně 900 kg a stejnou hodnotu má i užitečná nosnost. Jezdí rychlostí 24 km/h, při čistě elektrickém pohonu nabízí dojezd 20 km a při dieselelektrickém až 100 km.

Platformy WOLF a EMAV
Jako další zájemce se zúčastnila firma HDT Global, jež vyslala na zkušební polygon hned dva exempláře šestikolového robotu Hunter WOLF (Wheeled Offload Logistics Follower). Nabízí max. rychlost 80 km/h, dojezd až 160 km a jeho provozní váha činí asi 1600 kg, kdežto kolem 450 kg tvoří užitečná zátěž. Jak naznačuje název, robot původně vznikl jako logistický, ovšem jeho potenciál je výrazně širší a zahrnuje např. odminování, evakuaci raněných a pochopitelně i nesení zbraní. Právě to ostatně prokázaly i ony dva v Texasu představené kusy, z nichž jeden dostal zbraňovou stanici značky FN Herstal s kanonem M242 Bushmaster ráže 25 mm, kdežto na druhém se nalézala stanice od firmy EOS s kanonem Bushmaster Mk 44 ráže 30 mm. Další dvojici robotů demonstrovala společnost Pratt & Miller. Jedním z nich byla pásová platforma, jež má jméno EMAV (Expeditionary Modular Autonomous Vehicle) a původně byla vyvinuta pro námořní pěchotu. Prázdná váží 3080 kg, zvládne zatížení 3175 kg a dosahuje rychlosti cca 72 km/h. Vyzbrojené provedení na texaském polygonu obdrželo zbraňovou stanici CROWS II s kulometem M2HB. Druhý bojový robot značky Pratt & Miller vychází z prostředku TMT-V (Trackless Moving Target-Vehicle), což je dálkově ovládaná platforma k přesouvání cvičných terčů na střelnicích. Technicky je příbuzná typu EMAV, avšak místo pásů užívá čtyři kola, jež jsou všechna řízená. Bojová podoba nesla zbraňovou stanici EOS, na které byl umístěn 30mm kanon Bushmaster Mk 44 a kulomet kalibru 7,62 mm.

Schopnosti vozidel Ripsaw
Posledním z účastníků byl tým firem Textron, Howe & Howe a FLIR Systems, ačkoli je třeba dodat, že původně nezávislá firma Howe & Howe se na konci roku 2018 stala součástí značky Textron. V minulosti se proslavila zejména díky mimořádně rychlým pásovým vozidlům řady Ripsaw, která vzbudila také velkou pozornost amerických ozbrojených sil (více v č. 11/2010). Do jisté míry lze říci, že Ripsaw oživuje starou koncepci minimálně obrněných, avšak hbitých tančíků. Při provozní hmotnosti 4,1 tuny jezdí rychlostí víc než 100 km/h, o což se stará velký dieselový agregát Duramax V8 s výkonem 560 kW. Ripsaw byl vyvinut jako klasické vozidlo s osádkou, ale následně vznikla i dálkově ovládaná obměna a poté komplexně modernizovaný modulární Ripsaw M5, který může fungovat s osádkou i bez ní a užívá elektrický pohon, díky němuž dosahuje rychlosti 96 km/h. Prázdný váží 3,8 tuny a dopraví zátěž zhruba 2,7 tuny. Do Texasu dorazila dvojice těchto pásových vozidel, z nichž jedno bylo opatřeno stanicí CROWS II s kulometem M2HB. Tím ovšem jeho potenciál rozhodně nekončí, neboť Ripsaw M5 se při pozdějších příležitostech předvedl i s velkou věží Kongsberg MCT-30, jež se nalézá i na nové verzi obrněnce Stryker a nese 30mm kanon Bushmaster a 7,62mm kulomet. Kromě dvou kusů vozidla Ripsaw přivezla společnost Howe & Howe též malý pásový robot Grizzly, který užívá dieselelektrický pohon a přepraví zátěž 450 kg na dálku až 100 km. Vznikl jako logistický, ale lze jej samozřejmě uzpůsobit také pro nesení výzbroje.

Výběr dodavatelů prototypů
Na akci v Texasu se objevil i jeden neobvykle vypadající osmikolový transportér Stryker, jenž nesl nápadný senzorový blok a dvojici zvláštních antén. Jedná se o exemplář, který byl poprvé spatřen v roce 2009, spadá do portfolia experimentů s koncepcí MUM-T a slouží jako mobilní středisko pro dálkové řízení vozidel bez osádky. Uchazeči o zakázky RCV-L a RCV-M se pak zúčastnili též fóra AUSA 2019 (více v č. 12/2019), na němž dřívější konkurenti Pratt & Miller a QinetiQ North America oznámili, že navazují partnerství a armádě nabídnou vozidlo EMAV s ovládacím systémem od firmy QinetiQ. Kromě toho bylo oznámeno, že platforma EMAV je způsobilá k adaptaci pro výběrová řízení RCV-L i RCV-M, a stejně se o svém vozidle Ripsaw vyjádřila také firma Textron. Vedle již zmíněných společností se o kontrakt RCV-M ucházela i zbrojovka BAE Systems s vozidlem RTD, německá značka Rheinmetall, jež nabídla dálkově ovládanou verzi lehkého obrněnce Wiesel, a konečně firma General Dynamics Land Systems, která nabídla robot GD-TL-1. V listopadu 2019 armáda oficiálně oslovila celkem pět zájemců s žádostí o nabídku, a sice tým Textron, Howe & Howe a FLIR Systems, tým značek QinetiQ North America a Pratt & Miller a firmy HDT Global, General Dynamics a hodně překvapivě i Oskosh Corporation. O posledně zmíněné nebylo veřejně známo, že se o projekt RCV zajímá, byť na dálkovém řízení vozidel pracovala. V lednu 2020 pak armáda oznámila, že pro výrobu čtveřice prototypů RCV-L vybrala tým QinetiQ North America a Pratt & Miller, kdežto stejný počet prototypů RCV-M postaví Textron. Významnou roli zřejmě sehrála skutečnost, že právě tito dva zájemci nabídli modulární platformy, jejichž základní koncepce dovolují použít blízce příbuzné konstrukce pro lehký RCV-L i střední RCV-M.

Tři fáze armádních zkoušek
Ještě v letošním roce by měl projekt RCV postoupit do první fáze armádních zkoušek. Ta byla dříve plánována na březen a duben, ale kvůli pandemii koronaviru se musela o několik měsíců odložit. Do této fáze se zapojí jednotka o velikosti čety ze sestavy 4. pěší divize, která dostane šest speciálně upravených obrněnců, a sice čtyři transportéry M113 v dálkově řízené podobě a dvě bojová vozidla pěchoty M2 Bradley, z nichž bude probíhat ono ovládání a jež se označují jako MET-D (Mission Enabler Technology-Demonstrator). Jejich úpravy zahrnují mj. kamery pro kruhový rozhled, čtyři ovládací pulty s dotykovými displeji (dva zabudované pevně a dva přenosné) či dálkově řízené věže s 25mm kanony. Později má být možné též dálkové ovládání celého obrněnce MET-D. Všechny čtyři přestavěné transportéry M113 nesou zbraňové stanice Picatinny LRWS s kulomety ráže 7,62 mm a dvě ze čtyř vozidel dostala i pokročilé senzorové sady. V této první fázi se má demonstrovat použití dálkově ovládaných vozidel především pro průzkum a pozorování. Na rok 2022 se chystá druhá fáze, ve které by měla působit jednotka o velikosti roty, která má disponovat šesti MET-D. Ke čtyřem upraveným M113 by mělo přibýt oněch osm prototypů RCV-L a RCV-M. Vedle průzkumu se již mají předvádět různé útočné a obranné akce či nasazení robotů pro ženijní úkoly. V roce 2024 má přijít třetí fáze, ve které by se již měl naplno prověřovat koncept MUM-T, resp. plná integrace vozidel s osádkou i bez ní, která provedou společný útok proti připraveným pozicím nepřítele. Pro třetí fázi se mají zadat nejméně dvě zakázky na dvanáct nových robotů RCV a lze očekávat, že výběr ovlivní i to, jak si v testech povede prvních osm objednaných prototypů.
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Otazníky nad RCV-H
Pokud je v případě robotických vozidel RCV-L a RCV-M stanoven jasný harmonogram testů, s nímž souvisejí též zakázky na prototypy, těžký bojový robot RCV-H reprezentuje náročnější výzvu, jejíž realizace možná zabere delší dobu. Vojáci totiž požadují, aby měl palebnou sílu a odolnost bezmála na úrovni tanku Abrams, avšak jeho hmotnost má činit nejvýše 30 tun, tedy méně než polovinu váhy Abramsu. Podle některých vyjádření dnes neexistují technologie, jež by splnění takových požadavků umožnily, ale už zazněl také názor, že jako základ RCV-H by se mohl uplatnit vyvíjený lehký tank MPF (Mobile Protected Firepower). US Army v prosinci 2018 oslovila společnosti General Dynamics Land Systems a BAE Systems, z nichž každá má dodat dvanáct prototypů MPF. První nabízí spojení šasi ASCOD/Ajax a lehké věže se 120mm dělem, zatímco druhá nabízí derivát obrněnce M8 AGS se 105mm kanonem. Vítěz by měl být znám v roce 2022 a teoreticky si lze opravdu představit, že modifikovaná verze bez osádky by mohla vyhovět i specifikacím bojového robotu RCV-H.

Program SMET
Přestože určitě největší díl pozornosti přitahuje projekt RCV, jelikož se týká bojových robotů, zdaleka nejde o jediný velký armádní program pozemních vozidel bez osádky. Do portfolia se řadí i projekt SMET (původně Squad, poté Small Multipurpose Equipment Transport), jenž se týká malých zásobovacích robotů. Zadání žádá vozidlo, které bude doprovázet pěší družstvo a zvládne přesunout zátěž 450 kg na vzdálenost kolem 100 km za 72 hodin. Vedle toho by mělo ve statickém režimu zajišťovat elektrický příkon 3 kW, aby mohli vojáci dobíjet baterie svých vysílaček, brýlí nočního vidění a jiných přístrojů. US Army poptávala 624 robotů a o zakázku se ucházely např. značky American Robot Company, Lockheed Martin, Robo-Team NA, AM General či QinetiQ North America, ale žádná z těchto nepostoupila do užšího výběru. Do toho se dostala firma HDT Global s robotem Hunter WOLF, tým značek Polaris, Applied Research Associates a Neya Systems s čtyřkolkou MRZR-X, tým Textron a Howe & Howe, jenž nabídl malý pásový robot RS2-H1 Punisher (z něhož se potom vyvinul typ Grizzly), a konečně firma General Dynamics Land Systems s prostředky řady MUTT (Multipurpose Unmanned Tactical Transport). V říjnu 2019 se armáda rozhodla pro typ MUTT v osmikolové verzi (vedle té byla vystavena i šestikolová a čtyřkolová) a zadala firmě General Dynamics zakázku za částku 162 milionů dolarů. Firma Textron ovšem podala stížnost, armáda v prosinci 2019 kontrakt zrušila a rozhodla se v roce 2020 vypsat nové výběrové řízení.
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