Protiletadlový systém Excalibur

V historii vývoje amerických vojenských vozidel se stále nalézá řada obskurních či podivných kapitol. Příkladem mohou být avantgardní osmikolová vozidla firmy Standard Manufacturing, která prosazovala neobvyklý systém zavěšení kol. Slibovala si od něj kombinaci velké terénní průchodnosti s vysokou rychlostí. Největší zájem z jeho aplikací přitáhl protiletadlový systém, který nesl 20mm šestihlavňový kanon Vulcan, ale velení americké armády nakonec vsadilo na konvenční řešení a systém Excalibur zůstal jen v prototypu.

Transformace 9. pěší divize
V ozbrojených silách západních států už řadu let probíhá spor, který se obvykle označuje jako „kola vs. pásy“ a jde v něm o preferovaný druh podvozků pro obrněná vozidla. V minulosti se sázelo spíš na pásové podvozky, které nabízejí vyšší průchodnost v terénu a hodí se pro silněji pancéřovaná vozidla. Postupně se ale začala hodně prosazovat kolová vozidla, která disponují větší rychlostí na pevném povrchu a díky nižší hmotnosti jsou vhodnější k dopravě vzduchem, což je v dnešní době expedičních operací vysoce důležité. Tento spor nejspíš nelze objektivně rozhodnout a pravda bude asi taková, že armády ve skutečnosti potřebují oboje. Faktem ale je, že ačkoli se o kolových „expedičních“ vozidlech začalo veřejně hodně hovořit až na konci 90. let, objevily se první takové projekty již na začátku 80. let. Jedním z příkladů je vozidlo, které v roce 1984 zkoušela americká armáda a které se stalo známým i pod jménem Excalibur. Jeho výrobcem byla značka Standard Manufacturing Company, která takto reagovala na požadavek US Army na lehké kolové vozidlo nesoucí komplex protivzdušné obrany. V té době probíhala jakási pokusná transformace 9. pěší divize US Army na lehkou motorizovanou divizi, která se zaměřovala na rychlou dopravu vzduchem, což znamenalo upřednostňování kolových vozidel. Společnost Standard Manufacturing Company v tom vycítila příležitost, jak předvést vojákům jeden ze svých patentů. Ve svém závodě v texaském Dallasu postavila prototyp osmikolového vozidla s derivátem protivzdušného systému Vulcan a v květnu 1984 ho dodala 9. divizi, která zahájila zkoušky na polygonu Yakima Firing Center.

Vozidlo s vlečenou nápravou
Oním patentem bylo nové provedení tzv. vlečené nápravy (trailing arm), což je systém náprav založený na spojení osy a rámu vozidla za pomoci podélných ramen. Výhodou touho systému je mj. možnost zkonstruovat nižší podvozek a vytvořit větší prostor pro náklad. V případě šasi firmy Standard Manufacturing Company byl tento princip zkombinován s velkými pružinami, hydrostatickým pohonem, smykovým řízením a systémem změny světlé výšky, a proto vznikl podvozek s mimořádnými vlastnostmi. Výkon spalovacího motoru byl přenášen na všech osm kol za pomoci hydrostatických motorů a nejvyšší rychlost činila 72 km/h. Světlá výška se dala měnit v nevídaném rozsahu od 10 do 38,4 cm, a to u každého kola samostatně. Díky tomu byl stroj schopen překonávat i těžký terén, kde naprostá většina kolových podvozků neměla šanci, a co víc, při zkouškách se ukázalo, že se v tomto směru plně vyrovná i vozidlům pásovým. Na jejich úrovni byl též z hlediska zatáčení, protože po zvednutí první a čtvrté nápravy se dokázal za pomoci smykového řízení druhé a třetí nápravy otáčet skutečně na místě. V boji by vozidlo mohlo pozbýt i několik kol a pořád by si udržovalo velkou pohyblivost. Zvládalo také svahy o stoupání i bočním náklonu 60 %. Díky hmotnosti jen 5,4 tuny bylo možno ho přepravovat i na závěsu pod vrtulníkem CH-47D Chinook. Do taktického transportního letadla C-130 Hercules by se daly naložit dva exempláře a do letadla C-141B Starlifter dokonce čtyři. A pochopitelně se jednalo o vysoce stabilní střeleckou platformu.

Příbuzný leteckého kanonu
Na vozidle byla umístěna otáčivá „věž“, ve skutečnosti představující úpravu kompletu Vulcan se stejnojmenným šestihlavňovým kanonem ráže 20 mm. Zbraň M168 Vulcan vznikla na bázi leteckého kanonu M61 Vulcan, jenž disponuje kadencí cca 6000 ran za minutu, ale u pozemní verze je možno volit mezi rychlostmi 1000 a 3000 ran za minutu. Pozemní komplet Vulcan se dodával ve dvou provedeních, a to jako M167 na taženém dvoukolovém podvozku a M163 na podvozku pásového obrněného transportéru M113 (avšak pro zahraniční uživatele existovala i možnost instalace systému na jiné typy podvozků). Kapacita zásobníku činí 300 či 500 nábojů a v zájmu úspory střeliva lze použít palbu dávkami o 10, 30, 60 nebo 100 ranách. Celý systém je ovládán elektricky, rychlost změny odměnu činí až 60 stupňů za sekundu. Součástí systému je radiolokační dálkoměr, ale k samotné střelbě na cíl se užívá jen gyroskopicky stabilizovaný optický zaměřovač, teprve při pozdějších modernizacích byl systém Vulcan doplněn i senzory pro střelbu v noci. Vlastní modernizaci systému provedl i Izrael, jehož vozidla zvaná Machbet nesou kromě zdokonalených senzorů i čtveřici protiletadlových řízených střel FIM-92 Stinger. Každá pěší či aeromobilní divize US Army měla svého času jeden prapor protivzdušné obrany se čtyřmi bateriemi a každá baterie obsahovala štáb a tři čety po čtyřech tažených komplexech M167, takže celkově divize disponovala 48 kusy. V rámci reformy 9. divize se předpokládalo, že se tyto prostředky postupně zamění za samohybné kolové komplexy a hlavním kandidátem na tuto náhradu bylo právě vozidlo nazvané Excalibur.

Několik ambiciózních plánů
Mezi jeho výhody patřila (vedle vysoké pohyblivosti a stability) velká zásoba munice, protože přepravovalo celkově 2500 kusů střeliva (kdežto samohybný M163 vozil zásobníky o celkové kapacitě 1100 ran). Jízdní i střelecké zkoušky kompletu Excalibur dopadly výtečně, a proto se společnost Standard Manufacturing Company začínala těšit na lukrativní kontrakt. Představila další aplikace svého osmikolového podvozku s unikátním systémem zavěšení a pohonu, jež se nejspíše také mohly objevit ve výzbroji 9. pěší (motorizované) divize. Byl předveden prototyp valníkového nákladního vozidla a vozidla sloužícího jako nosič kontejnerů. Velice zajímavým se jevil prototyp dvoudílné terénní soupravy, která zahrnovala osmikolové motorové vozidlo a šestikolový přívěs se stejným systémem zavěšení a s jeřábem. Tato souprava jménem MATTS (Multipurpose All Terrain Transport System) pak byla upravena do role prostředku k dopravě, vypouštění a opětovnému vyzvedávání dálkově řízeného průzkumného letadla Teledyne Ryan Model 324 Scarab, které bylo vyvinuto pro egyptské letectvo. Kromě protivzdušného systému Vulcan na prostředku Excalibur se chystaly též další zbraňové systémy. Vznikl model vozidla s kontejnerem pro šest 227mm neřízených dělostřeleckých raket MLRS (více v čísle 12/2011) a přinejmenším projektová dokumentace pro houfnici ráže 155 mm. Nakonec ale všechny tyto ambiciózní plány skončily na nedostatku financí a armáda nezakoupila ani komplet Excalibur, který tak zůstal pouze vysoce zajímavým experimentem.
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