Systém GRCP:
Bezpečné cesty pro Bundeswehr

Miny a improvizovaná výbušná zařízení náleží mezi největší hrozby pro vojáky v zahraničních misích. Armády vyspělých zemí proto zavádějí do výzbroje speciální techniku pro vyhledávání a ničení těchto nástrah. Ve službách Bundeswehru se takový systém nachází od roku 2011 pod označením German Route Clearance Package.

Zkušenosti z nasazení v Afghánistánu, kde na IED připadá velká část ztrát zahraničních vojsk, vedly německou armádu k hledání komplexního řešení tohoto závažného problému. Německý Úřad pro obrannou techniku a nákupy (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) tedy na podzim 2010 vytvořil koncepci systému k vyhledávání a zneškodňování IED v blízkosti cest a v dubnu 2011 pověřil firmu Rheinmetall realizací programu nazvaného GRCP (German Route Clearance Package). Výsledkem je pokročilý „systém systémů“, který v podstatě spojuje nové verze čtyř vozidel již zavedených ve výzbroji Bundeswehru.

Dva dálkově ovládané obrněnce
První součást představuje vozidlo RCDV (Remote Controlled Detection Vehicle), vyvinuté na základě lehkého pásového obrněnce Wiesel 1, jenž je vlastně posledním pozůstatkem někdejší kategorie tančíků. Dřívější podoby nesou různé hlavňové i raketové zbraňové systémy, ovšem v úloze RCDV je Wiesel neozbrojený a navíc (jak ostatně říká název) dálkově řízený. Na jeho korbě se nachází rameno s rozměrným zařízením, které nese radar pronikající zemí (tzv. GPR, Ground-Penetrating Radar) a detektor kovů. V pochodové poloze je zařízení složeno na stropě korby, zatímco v pracovní podobě je spuštěné za vozidlem, jež se tudíž během práce pohybuje směrem vzad, a to nejvyšší rychlostí 6 km/h. Komplex standardně pokrývá šířku 2,4 m, ale lze ho opatřit i přídavnými moduly, s nimiž pokrývá šířku 4 m. Kombinace obou senzorů by měla zajistit nalezení všech typů min, IED i nevybuchlé munice. Dálkovému řízení prostřednictvím soustavy Rheinmetall Smover napomáhá osm kamer, které zajišťují kruhový rozhled. Druhým vozidlem soustavy GRCP je robotický prostředek Mini MineWolf MW240, který se zpravidla používá k plošnému odminování pomocí cepového nebo rozorávacího zařízení. Kromě toho je schopný nést široké spektrum rozmanitých nástrojů, jako je nákladní vidlice, nakládací lžíce a prosévací lžíce. V rámci soustavy GRCP ovšem nejčastěji pracuje s manipulačním ramenem o délce přes 6 m, které má max. nosnost 500 kg. Je vybaveno i vestavěnými kamerami a na jeho konec lze instalovat např. drapák, bagrovou lžíci nebo nástroj Gripperbucket, který kombinuje možnosti obou předchozích. (Podrobnosti o prostředcích od značky MineWolf najdete v ATM 2/2012.) Speciálně pro odstraňování IED byl vytvořen nástroj IED Multi-tool, který lze použít pro manipulaci s předměty i pro drobné zemní práce. 

Transportní a velitelské vozidlo
Třetí vozidlo soustavy GRCP slouží jako logistické, resp. k přepravě obou předchozích. Jedná se o nákladní automobil od firmy MAN (resp. RMMV, Rheinmetall MAN Military Vehicles), který využívá osmikolový podvozek SX45 a nese označení Lkw MULTI A4 FSA. Je vybaven hákovým a paletovým zařízením, které dovoluje rychlé nakládání i vykládání zátěže o váze až 14 tun, a proto snadno zvládne transport Wieselu vážícího kolem tří tun nebo prostředku Mini MineWolf MW240 s hmotností zhruba 8,4 tuny (včetně manipulačního ramene). Zkratka FSA (Fahrzeugschutzaustattung) pak říká, že automobil má pancéřovanou kabinu, jejíž odolnost se pohybuje na úrovni STANAG Level 1 až 2. Konečně čtvrtou složkou je velitelské vozidlo, jež vzniklo coby úprava šestikolového obrněného transportéru Transportpanzer Fuchs (Fox), resp. jeho zdokonalené podoby Fuchs 1A8. Ta byla vyvinuta na bázi zkušeností z Afghánistánu a je vybavena lepší pasivní ochranou proti střelbě a minám a dálkově ovládanou zbraňovou stanicí Krauss-Maffei Wegmann FLW 200 s kulometem M2HB ráže 12,7 mm. Popsané úpravy vedly ke zvýšení hmotnosti z původních cca 18,3 tun na 24 tun. V úloze CCV (Command & Control Vehicle) v systému GRCP poskytuje obrněnec Fuchs 1A8 prostor tříčlenné osádce (tedy řidič, velitel a střelec z kulometu) a dalším třem osobám, které tvoří řidič detekčního vozidla Wiesel RCDV, operátor jeho senzorových systémů (jenž má k dispozici mj. databázi různých hrozeb) a konečně obsluha prostředku Mini MineWolf MW240. Systém dálkového ovládání pásových obrněnců umožňuje jejich spolehlivé řízení na vzdálenost přesahující 100 m. Zbraňová stanice s kulometem by měla sloužit nejen k vlastní obraně vozidla CCV, ale v případě nutnosti též ke zneškodňování (resp. odpalování) některých typů IED.

První nasazení a zdokonalování
Bundeswehr objednal v dubnu 2011 celkem sedm systémů GRCP ve výše popsané podobě, tj. vlastně sedm čtveřic vozidel. Díky využití už zavedených platforem proběhly dodávky rychle, takže již v srpnu 2011 byl dodán první komplet a v listopadu 2011 byl završen výcvik prvních osádek. Díky tomu mohl první systém GRCP v létě 2012 zahájit operace v Afghánistánu. Část dodaných systémů byla nasazena na tomto bojišti, avšak část zůstala v Německu hlavně právě kvůli výcviku dalších obsluh. V té době ovšem již naplno běžel projekt, jehož cílem bylo další zvýšení schopností systému, a to pomocí zdokonalení vozidel Fuchs 1A8 CCV. V únoru 2013 získala firma Rheinmetall Defence další kontrakt, v jehož rámci zmodernizovala sedm vozidel zmíněného typu na verzi Fuchs 1A8 KAI (Kampfmittelaufklärung und -identifizierung). Nově už obrněnec neslouží jen pro dálkové ovládání obou pásových prostředků (popř. likvidaci IED pomocí kulometu), ale může se do práce s IED zapojit také přímo. K tomu slouží manipulační hydraulické rameno, které má při maximální délce vyložení asi 12 m nosnost přibližně 400 kg a je opatřeno kamerou. Může užívat různé nástroje včetně zařízení Multi-tool, jež zastane role lopaty, vidlice či drapáku. Na rameno lze instalovat tzv. vzduchovou lopatu, tedy vzduchovou trysku pro odstraňování zeminy, popř. též zařízení k evakuaci zraněných osob. Jinou možností je zmenšená verze senzorové sestavy z obrněnce RCDV, tj. kombinace zemního radiolokátoru a detektoru kovů. Další změny postihly zbraňovou stanici FLW 200, jež byla na obrněnci KAI usazena na zvýšenou platformu a vybavena rozšířenou sadou senzorů. Sedm vozidel KAI bylo dodáváno německé armádě od listopadu 2013 do listopadu 2014, takže zdokonalené komplety GRCP s těmito vozidly již plní své úkoly v Afghánistánu.
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