Pvrbv 551 a Lvrbv 701:
Raketové obrněnce švédské armády

Mezi méně známé obrněnce ozbrojených sil Švédského království se řadí dvojice vozidel, která vznikla coby nosiče protitankových a protiletadlových raket. Obrněnce Pvrbv 551 a Lvrbv 701 se ve službě celkem osvědčily a mezi vojáky byly oblíbené, jenže jejich kariéra měla z několika důvodů poměrně krátké trvání a skončila v roce 2000.

Koncept pásového nosiče řízených raket se ve Švédsku studoval už od 70. let v rámci projektu UDES (více v č. 11/2016). Bylo konstatováno, že manévrové síly by mohly využít prostředky, jež by disponovaly protitankovými (a)nebo protiletadlovými raketami a nabízely by ochranu a pohyblivost na úrovni pěchotních obrněnců. Vojáci o taková vozidla skutečně jevili zájem, ale požadovali řešení co nejjednodušší a nejlevnější, a tak bylo rozhodnuto využít pro tato vozidla podvozky zastaralých samohybných děl Ikv 102 a Ikv 103.

Původní podvozky a nové nástavby
Jejich kořeny sahaly až do přelomu 40. a 50. let, kdy švédská armáda vyhodnotila informace o druhé světové válce a požádala o útočná děla, resp. samohybné kanony k podpoře pěchoty. Na bázi těchto požadavků vzniklo vozidlo Ikv 72 (Infanterikanonvagn 72) s kanonem ráže 75 mm a armáda v letech 1952–1954 koupila 36 kusů. Na konci 50. let byly modifikovány do podoby Ikv 102, která dostala 105 mm dělo, a poté bylo dodáno 81 nových exemplářů vozidel Ikv 103 s výkonnějším motorem SFA 5.1 (kdežto Ikv 72/102 měly agregát Ford V8). Jednalo se sice o povedené konstrukce, ale doba takto řešených útočných děl rychle pominula, a proto obrněnce záhy zastaraly. Projekt nosičů raket však znamenal novou šanci pro použití jejich pořád velice kvalitních podvozků. Firma AB Hägglund & Söner proto získala kontrakt na stavbu prototypů nových obrněnců na šasi Ikv 102/103, jednoho protitankového a jednoho protiletadlového, jež byly připraveny ke zkouškám v roce 1978. Výsledky testů byly velmi pozitivní, a proto v roce 1980 padlo rozhodnutí o sériové výrobě, přestože se učinilo ještě několik změn. Nejdůležitější byla výměna motoru, jelikož prototypy zpočátku používaly původní agregáty z 50. let, ale pro sériové exempláře byly vybrány nové benzinové motory Ford 2658E V6 a k nim čtyřstupňové automatické převodovky Mercedes W4A018. Přineslo to úspornější chod, ačkoliv kvůli mírně menšímu výkonu se trochu zhoršila pohyblivost v terénu. Od původních vozidel byly převzaty kompletní podvozky i spodní části koreb, ale od úrovně vršku pásů už se nacházela zcela nová nástavba, jež pojala čtyři muže a zbraňový systém. Byla svařena z plátů oceli o tloušťce stejné jako u obrněnců Ikv 72/102/103, tzn. mezi 5 a 18,5 mm, což osádku spolehlivě ochránilo proti munici lehkých pěchotních zbraní a malorážových kanonů.

Dva blízce příbuzné typy obrněnců
Od počátku se vyvíjela dvojice obrněnců, které se lišily v podstatě jenom výzbrojí. První nosil označení Pvrbv 551 (Pansarvärnsrobotvagn 551) a byl určen pro raketový systém TOW, který se ve Švédsku nazýval Rbs 55. Tato vozidla byla konstruována jenom na bázi Ikv 102, kdežto druhý typ nazvaný Lvrbv 701 (Luftvärnsrobotvagn 701) používal podvozky Ikv 102 i Ikv 103 a byl vyzbrojen protivzdušným systémem Rbs 70. (Zkratka Rbs čili Robotsystem ve švédštině pořád označuje všechny kategorie řízených raket.) Kladl se důraz na maximální kompatibilitu, a jelikož raketové komplety byly v dopravní pozici skryty v korbě, daly se oba typy vnějškově nejlépe rozlišit podle počtu prutových antén, neboť Pvrbv 551 měl dvě, kdežto Lvrbv 701 měl tři. Rovněž se dal zaznamenat druhý rozpoznávací prvek, a sice nevelký válcový kryt, který se nalézal na zádi Lvrbv 701 a skrýval navigační soustavu. Osádku tvořili čtyři muži, a to velitel, střelec, nabíječ a řidič. Ve stropu se nacházel rozměrný dvoudílný kryt, po jehož otevření bylo vypouštěcí zařízení zvednuto malým „výtahem“ do pracovní pozice a spolu s ním se vysunul i střelec, který pak mohl zahájit bojovou činnost. Palbu bylo teoreticky možno vést i za pohybu, byť v praxi se to obvykle nedělalo. V zádi korby byl umístěn výklopný zásobník pro šest střel, jenž se po vypuštění rakety zvednul, takže bylo možno okamžitě nabít další raketu. Existovala též alternativa celý raketový systém vymontovat a vést palbu ze země. Vedle toho mělo každé vozidlo šest dýmových granátometů a kulomet Ksp 58 (tedy kopii zbraně FN MAG) ráže 7,62 mm NATO, chyběla však filtrační a ventilační soustava, takže vozidla nebyla schopna působit v podmínkách radioaktivního nebo chemického zamoření.

Možnosti dvou raketových systémů
Raketový komplet Rbs 55 (TOW) na vozidle Pvrbv 551 byl určený pro ničení obrněných cílů, na které se raketa naváděla poloautomaticky s předáváním povelů po drátě. Maximální dostřel činil 3750 m, což při letové rychlosti rakety cca 310 m/s znamenalo, že obrněnec mohl být asi 12 sekund vystavený palbě nepřítele. Mezi výhody naopak náležel infračervený zaměřovač, se kterým se dala vést bojová činnost též v noci a za ztížených podmínek. Protiletadlový komplet Rbs 70 (jehož modernizovaná verze je zařazena i v české armádě) byl vyvinut proti vzdušným cílům a kvůli předpokladu silného elektronického rušení bylo použito navádění jeho rakety po laserovém paprsku. To se v zásadě nedá rušit, avšak cenou za to je opět nutnost sledovat cíl až do zásahu. Pro systém Rbs 70 tehdy existovaly dvě rakety, a sice Mk 1 (dálkový dostřel 5 km, výškový dostup 3000 m) a Mk 2 (dálkový dostřel 6 km, výškový dosah 4000 m). Komplet byl opatřen též vyspělým zařízením pro rozpoznávání vlastních a cizích letounů (IFF), naopak mu ale chyběl noční zaměřovač, takže vozidlo Lvrbv 701 mohlo operovat jenom ve dne, což se už tehdy považovalo za nedostatek. Vznikl proto i jeden exemplář s nočním viděním, avšak tento prvek se do sériové výroby nedostal. Armáda v letech 1984–1986 odebrala 57 kusů Pvrbv 551 a 48 kusů Lvrbv 701, jež byly začleněny do protitankových či protiletadlových rot v sestavách tankových a mechanizovaných brigád. Vojáci hodnotili vozidla vesměs pozitivně a díky jejich malým rozměrům jim dali přezdívku „Dinky“, což bylo jméno výrobce modelů aut, avšak oba typy obrněnců zůstaly v provozu poměrně krátce. Po stránce pohyblivosti i úrovně elektroniky totiž brzy přestaly vyhovovat a v roce 2000 opustily službu, ale nelze popřít, že ve své době se jednalo o vysoce efektivní řešení armádních požadavků.
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TTD vozidla Pvrbv 551
Standardní osádka
4 muži
Bojová hmotnost
9,7 t
Celková délka
4,81 m
Celková šířka
2,54 m
Výška korby
1,97 m
Celková výška
2,46 m
Světlá výška
0,33 m
Výkon motoru
100 kW
Max. rychlost
41 km/h
Dojezd na silnici
300 km
Hloubka brodění
0,90 m
Šířka příkopu
1,50 m
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