První vozidla TAPV:
Kanadská armáda zahajuje výcvik

V srpnu 2016 převzala kanadská armáda prvních šest sériových exemplářů obrněných vozidel TAPV od americké společnosti Textron Systems. Celkově má být dodáno pět stovek kusů, které budou zastávat jak bojové, tak podpůrné a výcvikové role.

Obrněný automobil Commando, který kdysi vyvinula společnost Cadillac Gage, lze označit za typického představitele své kategorie z údobí studené války. Jeho jednoduchá konstrukce však prokázala nečekanou životaschopnost a stále se nedá popsat jako zastaralá, protože se objevují další nové verze, které si pořizují i vyspělé země. Dokazuje to např. obrněnec TAPV (Tactical Armoured Patrol Vehicle) pro ozbrojené síly Kanady.

Odraz zkušeností z Afghánistánu
Kanadská konzervativní vláda v listopadu roku 2008 rozhodla o nákupu několika nových typů obrněných vozidel. V těchto akvizicích už se měly odrážet zkušenosti armády z Afghánistánu, současně však mělo jít o nahrazení ztrát vozidel, které tam kanadské síly utrpěly. Ačkoliv pak došlo k různým změnám a škrtům, jeden z hlavních projektů běžel víceméně podle původních plánů. Jednalo se o program TAPV (původně TPV, Tactical Patrol Vehicle), jenž se soustředil na nahrazení dvou kolových obrněnců, které odvedly v Afghánistánu celkem dobrou práci, ale přece jen už přestávaly vyhovovat a jejich počty se tenčily. Jednalo se o vozidla BAE Systems RG-31 Nyala (vůz kategorie MRAP zejména pro přesun vojáků a ochranu konvojů) a General Dynamics Coyote (osmikolový průzkumný transportér; jedna z verzí typu Piranha). Nový vůz TAPV měl být zakoupen ve dvou verzích, univerzální užitkové (General Utility) a průzkumné (Reconnaissance), a to v počtu celkem 500 exemplářů s opcí na další stovku. Specifikace byly vydány v roce 2009 a nejdříve projevilo zájem sedm uchazečů, ale firma Thales, která hodlala nabídnout australské vozidlo Bushmaster, se pak stáhla. Ve výběrovém řízení tedy zůstaly dvě dceřiné značky korporace BAE Systems, a sice švédská Hägglunds s šestikolovým obrněncem Alligator (jeden z typů „rodiny“ SEP) a jihoafrická OMC s vozidlem RG-35, dále francouzská firma Nexter s typem Aravis a tři americké zbrojovky. Firma Force Protection nabídla vozidlo Timberwolf a automobilka Oshkosh přihlásila typ M-ATV, ale v červnu 2012 bylo oznámeno, že kontrakt získala americká společnost Textron Marine and Land Systems, jejíž vozidlo mělo ze všech srovnávaných typů vlastně nejstarší konstrukci.

Povedený obrněnec Commando
Zbrojovka Textron totiž do výběrového řízení přihlásila vozidlo zvané MSV (Mobile Security Vehicle), které vychází z typu M1117 Guardian alias ASV (Armored Security Vehicle). To se občas označuje i jako Commando Elite, čímž odkazuje na původní design, ze kterého celá tato řada vychází. Obrněnec zvaný Commando, který vytvořila firma Cadillac Gage již na počátku 60. let, nepochybně patří k nejrozšířenějším typům své kategorie na světě, neboť bylo dodáno okolo 8000 exemplářů mnoha různých variant. Dočkal se širokého nasazení ve Vietnamu, kde sloužil zejména pro ochranu základen, ale postupně se dostal do výzbroje více než třiceti zemí a pořád spolehlivě slouží. Objevily se také šestikolové varianty a provedení s těžkou výzbrojí, jež zahrnuje např. věž s 90mm kanonem. Obrněnec Commando se projevil jako cenově velice efektivní, spolehlivý a odolný nástroj nejen u armády, ale i u policie, neboť asi 150 vozů jezdí u tureckých policistů a zřejmě sedm exemplářů vlastní policejní sbory v USA. Výrobu vozidel této řady později převzala zbrojovka Textron, která poté vyvinula kompletně modernizovanou variantu, která se stala známou též jako ASV-150 a na přelomu století se posunula i do pozice hlavního typu obrněnce americké vojenské policie, která vlastní asi 1800 kusů. US Army dala obrněnci jméno M1117 a objevili se také další zájemci, mj. Afghánistán, kde se však zavádění asi šesti stovek vozidel potýká s problémy (více v ATM 9/2014). Dalším rozvojem konstrukce ASV vznikl obrněnec MSV, který firma Textron původně vytvořila jako soukromou iniciativu a následně jej nabídla Kanadě pro výběrové řízení TAPV. Zřejmě také kvůli faktu, že se jedná o vysoce osvědčenou a spolehlivou konstrukci, se tento obrněnec stal vítězem, takže se od léta 2012 tomuto vozidlu běžně říká Textron Systems TAPV.

Možnosti vozidla Textron TAPV
Vozidlo TAPV má samonosnou karosérii, jejíž tvary se celkem podobají typu Commando, ale desky pancíře svírají poněkud jiné úhly, což údajně samo o sobě zlepšuje balistickou odolnost o zhruba 20 %. Původní Commando i novější ASV mají pancéřování z ocelové slitiny, kdežto korba MSV, resp. TAPV využívá kompozitní pancéřování, takže čelo vozidla by mělo vydržet i zásah průbojnou střelou kalibru 12,7×108 mm. Velký důraz se klade na ochranu proti minám či improvizovaným výbušným nástrahám (IED), jež mají v Afghánistánu na svědomí nejvyšší procento ztrát mezi kanadskými vojáky. Zesílený podvozek má průřez tvaru V a také podběhy kol jsou tvarované tak, aby odváděly energii výbuchu do stran, a tak by osádka měla ve zdraví přečkat i situaci, kdy pod prostředkem podvozku vybuchne mina s 10 kg TNT. Samozřejmostí u současných vozidel je dálkově řízená zbraňová stanice. Ta nese název DRWS (Dual Remote Weapon System), pochází od zbrojovky Kongsberg Protech a představuje úpravu jejího velice úspěšného typu M151 Protector. Primární zbraní je buď 12,7mm kulomet M2HB, nebo 40mm granátomet Heckler & Koch GMG; kromě toho je na stanici umístěn 7,62mm kulomet C6, jak se v Kanadě označuje známá zbraň FN MAG. K základně stanice jsou připojeny čtyři dýmové granátomety. O pohon vozidla se stará turbodieselový šestiválec Cummins QSL 365 o výkonu 270 kW a šestistupňová samočinná převodovka Allison 3200SP. Pohonná soustava se nachází v zádi. Na rozdíl od původního typu Commando sice vozidla ASV a TAPV nedokážou plavat, ale vyznačují se lepší průchodností v těžkém terénu, za což vděčí i použití moderního systému nezávislého zavěšení kol od irské značky Timoney. Obrněnec TAPV disponuje i dojezdovými vložkami v pneumatikách a systémem centrálního huštění.

Řešení problémů s pohyblivostí
Jak již bylo zmíněno, smlouva pro kanadskou armádu pokrývá dodávku 500 obrněnců TAPV, které daňové poplatníky přijdou na zhruba 600 milionů kanadských dolarů. Z onoho počtu má 300 kusů připadnout na verzi General Utility, jež má tříčlennou osádku (řidič, velitel a střelec) a převeze dalších sedm mužů, kdežto zbylých 200 kusů bude odpovídat verzi Reconnaissance. U té přibude čtvrtý člen osádky, a sice operátor průzkumných systémů, které umožní zjišťovat a sledovat cíle na bojišti na vzdálenost okolo 10 000 m. Původní plány mluvily o tom, že roku 2014 začne v továrně Textron Systems Canada v Ottawě produkce sériových obrněnců, aby se všech pět stovek dostalo k vojákům do konce roku 2016. Vojskové zkoušky, jež začaly v roce 2014, ale skončily neúspěšně a výsledky poukazovaly především na nevyhovující pohyblivost TAPV v těžkém terénu. Objevily se i potíže se spolehlivostí při jízdách na dlouhé vzdálenosti. Z programu TAPV se následně stala také politická záležitost, jelikož opoziční liberálové kvůli němu podrobili vládu ostré kritice a uváděli jej coby příklad vysoce neefektivního akvizičního plánu. Firma Textron tak dostala v dubnu 2015 údajně „poslední šanci“, aby potíže vyřešila, a objevily se i spekulace, že se výběrové řízení TAPV rozběhne znovu. V červnu téhož roku ale bylo oznámeno, že problémy byly překonány a dodávky začnou v roce 2016. V srpnu 2016 se tak skutečně stalo, když kanadská armáda převzala prvních šest sériových kusů, s nimiž vojáci zahájili výcvik na základnách Gagetown a Valcartier. Všech 500 vozidel by mělo být předáno do konce roku 2018. Objevují se také další zájemci o obrněnce MSV/TAPV a předpokládá se, že prvním exportním odběratelem by se mohl stát Irák.

Lukáš Visingr
Foto: Textron Systems a Canadian MoD

Parametry vozidla TAPV GU
Osádka + výsadek
3 + 7 osob
Prázdná hmotnost
14 742 kg
Bojová hmotnost
18 482 kg
Celková délka
6,81 m
Celková šířka
2,69 m
Celková výška
3,21 m
Světlá výška
0,35 m
Výkon motoru
270 kW
Max. rychlost
105 km/h
Dojezd na silnici
644 km
Sklon svahu
60 %
Boční náklon
30 %
Hloubka brodění
1,00 m
Kolmá překážka
0,61 m
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