SmarTruck:
Automobil pro boj s terorismem

Představte si automobil, který je pancéřovaný a těžce vyzbrojený, může vypouštět slzný plyn, je vybaven kamerami, mikrofony a chemickými čidly. Rozpoznává otisky prstů a kliky jeho dveří jsou pod vysokým napětím. Zní to jako úryvek z příběhu Jamese Bonda. Ale takové automobily skutečně existují. A mají jméno SmarTruck.

Letos v únoru byl představen již třetí ze série speciálních automobilů SmarTruck, které jsou označovány jako „bezpečnostní, pátrací a obranná vozidla“. Celý projekt vede  americká armáda prostřednictvím středisek TACOM (Tank-automotive and Armaments COMmand), TARDEC (Tank‑Automotive Research, Development and Engineering Center) a NAC (National Automotive Center), ale účastní se ho i další instituce, které jsou zapojeny do války proti terorismu. A právě pro ni jsou stvořena vozidla SmarTruck.

Tři různé přístupy
Ihned po vyhlášení války proti terorismu bylo jasné, že půjde o zcela nový druh konfliktu. Logickým důsledkem byl závěr, že bude třeba vyvinout i úplně nové druhy techniky, určené speciálně pro boj s teroristy. Automobily SmarTruck jsou zřejmě prvními zástupci této nové kategorie zbraní, ačkoli jejich potenciální schopnosti jsou mnohem širší.
SmarTrucky vycházejí z běžných užitkových automobilů, ale jsou upravené a vybavené tak, aby splňovaly potřeby armády, policie a jiných ozbrojených sil. V podstatě tvoří další stupeň tzv. bezpečnostních aut, což jsou např. vozidla pro dopravu peněz nebo pancéřované limuzíny. Rozdíl je ten, že bezpečnostní vozidla jsou jen pasivně odolná, zatímco SmarTrucky mají prvky, pomocí nichž mohou nebezpečí aktivně vyhledávat a zneškodňovat.
Všechny tři představené modely vyrobila firma ICRC (Integrated Concepts & Research Corporation), ale každý z nich zastupuje odlišnou konstrukční koncepci. Válka proti terorismu se totiž vyznačuje i tím, že zahrnuje nesmírně rozsáhlé spektrum úkolů. Speciální jednotky armády pátrají po nepřátelských bojovnících v pustinách Afghánistánu, zatímco agenti bezpečnostních složek se snaží zabránit útokům ve městech. A nelze dost dobře vyžadovat, aby pro všechny tyto mise sloužilo jediné vozidlo.
Vojáci bojující proti teroristům v horách či na pouštích potřebují pancéřovaná a těžce vyzbrojená auta s vysokou průchodností, která částečně suplují funkce tanků a obrněných transportérů. „Městská“ vozidla lze dělit do dvou kategorií. Některá by měla být „nápadná“, aby odstrašovala jen svou přítomností; takto využívají obrněné automobily Izraelci v Palestině a Britové v Severním Irsku. Naopak jiné SmarTrucky budou nenápadné, aby mohly tiše pátrat po původcích hrozeb.

„Jednička“ nebudí pozornost
SmarTruck I je zástupcem právě této kategorie. Byl odvozen od běžného minibusu Ford F‑350 a přesně tak také vypadá – jako obyčejný automobil s černou karosérií a tmavými okny. Snad jen čelo, záď a nárazníky jsou trochu masivnější, jenže takové úpravy si na svém voze nechají provést mnozí majitelé. Ale to vše je jenom zdání.
Černá karosérie a tmavá skla jsou ve skutečnosti vyrobena z vysoce odolných materiálů a jsou neprůstřelná zbraněmi až do kalibru .44 Magnum. Nádrže na palivo a olej jsou jako u vojenských letadel samosvorné. Do auta není snadné vniknout, protože osádka může do klik dveří zapojit vysoké napětí, případně z trysek po bocích karosérie vypustit pepřový plyn, což většinu útočníků odradí. Případný vetřelec ve voze by ale stejně nic nezmohl, neboť ovládací prvky mají snímače otisků prstů a reagují jen na ruce povolaných osob.
Zadní část prvního SmarTrucku skrývá rozsáhlou výbavu pro setřesení pronásledovatelů. Vůz může vypouštět dýmovou clonu a olejové skvrny, případně sypat na vozovku hřebíky. Dvě dvojice vysoce výkonných světel vpředu i vzadu spolehlivě oslní každého útočníka. Při honičkách v hustém provozu přijde vhod i schopnost zatáčet všemi čtyřmi koly. Podvozek hlídají magnetická čidla, která osádku upozorní na blízkost výbušné nálože.
Vzadu se nachází výsuvná a otočná věžička, kterou ovládá operátor pomocí joysticku uvnitř vozidla. Věžička nese čtyři videokamery pokrývající úhel 360°, systém nočního vidění, automatický granátomet a laser. Laserová zbraň je zatím určena jen pro oslepení nepřítele či vyřazení přístrojů, ale konstruktéři se snaží dosáhnout takového výkonu, aby mohla zničit např. přilétající řízenou střelu. Samozřejmostí je rozsáhlý komunikační systém a integrované počítačové ovládání všech prvků.

„Dvojka“ je skutečný válečník
Naopak pohled na druhý SmarTruck nenechá nikoho na pochybách, že jde o vysloveně bojový automobil. Je postaven na upraveném šestikolovém podvozku Chevrolet Silverado a vyznačuje se výbornou průchodností v těžkém terénu. Je tedy zřejmé, že je určen pro skutečně vojenské operace, např. pátrání po vůdcích organizace al‑Kaida, jež nyní probíhá v hraničních oblastech mezi Afghánistánem a Pákistánem.
SmarTruck II si zachovává většinu ochranných opatření prvního modelu, např. kliky dveří pod napětím a možnost vypouštět dýmovou clonu nebo slzný plyn. Kvůli svému určení však disponuje mnohem ničivější výzbrojí a výkonnějšími senzory. Na stožáru, jehož výšku lze měnit až do maxima 10 metrů, je umístěna TV kamera s 50násobným zvětšením, jejímž prostřednictvím lze identifikovat obličej určité osoby na vzdálenost sedmi kilometrů. Kameru doplňuje infračervené čidlo a malý radiolokátor. Mohutná soustava světlometů může údajně osvětlit prostor tří městských bloků.
Základní verze má kontejner s výklopnou raketnicí pro 18 laserem řízených střel Spike a zásobníkem pro 48 střel. Jinou možností je pojízdná startovací rampa pro malý bezpilotní letoun Pointer schopný dodávat informace v reálném čase. Avšak díky modulární koncepci může SmarTruck II plnit obrovské množství úloh, a to nejen ve vojenském sektoru. V nabídce nástaveb figuruje satelitní spojovací centrála, velitelské středisko, polní kuchyně, ambulance, zásobník a čistička vody, přepravník nebezpečných materiálů, požární stříkačka nebo vozidlo pro záchranáře.
Protože je určen pro samostatné operace, má SmarTruck II neobyčejně rozsáhlou sbírku systémů pro komunikaci. Kromě běžných spojovacích prostředků má i přístroj používající k přenosu informací modulovaný laserový paprsek, který nelze nijak odposlouchávat. Zcela revolučním prvkem je navigační systém, který ze získaných informací vytváří třírozměrnou mapu terénu včetně pozic cílů, a to v reálném čase!

„Trojka“ má i antirakety
Třetí model SmarTrucku je určen pro nasazení ve městech, ale na rozdíl od prvního typu budí jasný dojem pancéřovaného a ozbrojeného auta a varuje každého potenciálního útočníka. Je postaven na podvozku firmy ITEC (International Truck and Engine Corporation); existuje i civilní obměna Commercial Utility Vehicle, zamýšlená jako konkurent známého Hummeru. Její hlavní výhodou je údajně převratný systém ovládání motoru, převodovky, brzd a zavěšení kol, díky němuž klesá spotřeba paliva o 25 až 35 procent.
Opět jsou aplikována „standardní“ ochranná opatření, tedy neprůstřelná karosérie i skla, kouřová clona, trysky se slzným plynem a kliky pod napětím. Navíc byl ovšem instalován automatický hasící systém a především odpalovací zařízení pro jakési malé antirakety, které mají SmarTruck III chránit před řízenými i neřízenými raketami. Podobné systémy ochrany se dosud objevovaly jen na tancích (ATM 1/2004).
Stejně jako u starších modelů jsou řešeny kamery pokrývající celý prostor kolem vozu, ale novinkou je skutečnost, že obraz z kamer je ihned zpracováván počítačem, jenž všechny obrazy propojuje a promítá na přilbové displeje členů osádky, kteří tak mají ničím nerušený pohled na okolí. Všichni mají rovněž k dispozici velké barevné displeje ovládané dotykem a odpojitelné počítačové terminály, spojené s centrálním počítačem přes družici.
Za zadní části se vysouvá dálkově řízené senzorové a palebné stanoviště, nesoucí 12,7mm kulomet. Ke kamerám a nočnímu vidění přibyl laserový dálkoměr a zařízení pro zaměřování ostřelovačů na základě analýzy zvuku výstřelu. Kromě toho má vozidlo 2,4 m vysoký stožár se směrovými mikrofony a TV kamerou s vysokým rozlišením. Další novou položkou výbavy je detektor chemických a biologických bojových látek. Osádka může monitorovat všechny běžné metody bezdrátové komunikace a dálkově ovládat různé typy bezpilotních letounů.

Již přítomná budoucnost
SmarTruck I a II byly prototypy či spíše technologické demonstrátory, ale zdá se, že třetí model už je velice blízký sériové výrobě. Společnosti a instituce, které se jeho vývoje účastní, jej prohlašují za mimořádně univerzální platformu, schopnou plnit požadavky snad všech státních orgánů, které jsou zapojeny do boje proti terorismu a zločinnosti. Na prvním místě je to samozřejmě FBI a Úřad vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security), dále např. BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms), DEA (Drug Enforcement Agency) nebo INS (Immigration and Naturalization Service).
Další široké spektrum aplikací by nabízely ozbrojené síly. Už se objevil návrh výroby speciální armádní verze určené pro přepravu osob i nákladu v rizikových oblastech, což je pochopitelná reakce na množící se útoky iráckých ozbrojenců proti americkým konvojům. SmarTruck III by mohlo využít i letectvo jako pojízdné centrum pro monitorování vojenských letišť a řízení bezpilotních letounů. Není pochyb o tom, že zájem by měly i mnohé soukromé společnosti zabývající se ochranou osob a majetku. Při představení vozu v únoru 2004 bylo konstatováno, že sériovou výrobu je možné zahájit prakticky ihned.
Podle některých zdrojů lze ale soudit, že projekt SmarTruck už je mnohem dál, než se oficiálně přiznává. Neustále se objevují zprávy o tom, že americké speciální jednotky v pásmu mezi Afghánistánem a Pákistánem používají jakési podivné terénní automobily, připomínající ozbrojené užitkové vozy. Pokud tomu tak opravdu je, nelze příliš pochybovat o tom, odkud jejich technologie pochází. A dokonce se říká, že „nenápadné“ SmarTrucky (tedy takové jako první model) už dlouho projíždějí ulicemi amerických měst.
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