Obrněné transportéry TOPAS a SKOT

Socialistické Československo bylo důležitým výrobcem obrněných vozidel. Továrny umístěné na Slovensku licenčně produkovaly mj. sovětské tanky a bojová vozidla pěchoty, avšak ČSSR samozřejmě nezůstávala jen u výroby kopií. Alespoň částečně totiž navázala na úspěchy první republiky v tomto sektoru a vyvinula i několik zajímavých typů domácích obrněných vozidel. Na prvním místě je nepochybně nutno jmenovat dva obrněné transportéry, a to pásový OT-62 TOPAS a kolový OT-64 SKOT. Oba byly výsledky kooperace se sousedním Polskem a vedle služby v armádách obou zemí se také exportovaly.

Náhrada „Hitlerovy pomsty“
Na území Protektorátu Čechy a Morava probíhala významná část produkce pro ozbrojené síly Třetí říše. Mj. se zde vyráběly součásti pro polopásové obrněné transportéry SdKfz 251, které po válce tvořily hlavní část vozového parku československé armády v této kategorii techniky. Ještě na počátku 50. let jich zde bylo v provozu téměř šest stovek kusů, a sice pod označením HKL 6p (odtud známá přezdívka „Hakl“). Československá armáda se polopásové konstrukce obrněných vozidel ještě nějakou dobu držela. Nejprve si objednala úplně nové vozidlo s tímto druhem podvozku nazvané KOBO-3, ale po neúspěchu tohoto projektu se rozhodla pro vývoj méně ambiciózního typu založeného na „Haklu“. Výsledkem byl obrněný transportér OT-810, který vznikl v kopřivnické Tatře a sériově byl vyráběn na Slovensku. Výroba se rozběhla roku 1958 a do jejího konce v roce 1962 vzniklo kolem 1500 exemplářů. Vozidlo mělo krycí název HAKO (vytvořený z počátečních písmen jmen sídel výrobců starého a nového obrněnce, tedy Hannover a Kopřivnice) a existovalo v několika variantách, z nichž patrně nejzajímavější byla OT-810D nesoucí 82mm protitankový bezzákluzový kanon vz. 59. Celkově to ale nebyl právě nejpodařenější stroj. Kromě faktu, že byl koncepčně zastaralý, byl HAKO mj. někdy na silnici poměrně obtížně ovladatelný a také dost nepohodlný. O názoru obyčejných vojáků asi nejvíce svědčí skutečnost, že mu dali přezdívku „Hitlerova pomsta“. (Je však třeba dodat, že životnost těchto vozidel byla pozoruhodná, jelikož poslední byla ze skladů Armády ČR vyřazena teprve v roce 1995!) Bylo jasné, že československá armáda potřebuje získat nové transportéry. Již od počátku padesátých let se tedy objevovaly různé návrhy pásových a kolových obrněnců. Také Československá lidová armáda si v letech 1955-1956 ujasnila koncepci vyzbrojování, ze které vzešly konkrétní požadavky na budoucí transportéry. Vývoj těchto perspektivních vozidel sice nebyl bez potíží, z nichž některé vznikly na československé straně, zatímco jiné byly důsledky mezinárodní politické situace a spolupráce s Polskem, navzdory tomu ovšem nakonec vznikly velice kvalitní typy pro domácí využití i rozsáhlý vývoz.

Přestavěný sovětský BTR-50
První z budoucích obrněnců byl připravován v rámci projektu TOPAS, tj. transportér obrněný pásový. Armáda na jaře 1956 předložila požadavek na plovoucí pásové vozidlo o váze zhruba 12 tun, jež bude určeno především pro přepravu mechanizované pěchoty. Na počátku projektu se předpokládalo, že půjde o zcela nový obrněnec československého původu. V roce 1957 byl ovšem tento program konzultován se Sovětským svazem (což byla při vývoji zbraní ve státech Varšavské smlouvy povinnost) a sovětská strana doporučila, aby se Československo zaměřilo nikoliv na vlastní konstrukci, nýbrž spíše na přestavbu sovětského transportéru BTR-50. Že se toto „doporučení“ muselo uposlechnout, asi není nutno zdůrazňovat, ale zároveň je také nutno podotknout, že se většina tehdejších československých projektů vojenských pásových vozidel potýkala s problémy, takže není vůbec jisté, jestli by originální transportér uspěl. Každopádně se tedy v září 1958 schválilo řešení navržené sovětskou stranou, která pak byla požádána, aby poskytla technickou dokumentaci pro BTR-50 a vzorové exempláře. Dodávky se však značně zpozdily, takže až na počátku roku 1959 konstrukční kancelář podniku ZŤS (Závody ťažkého strojárstva) v Martině zahájila potřebné práce. Vedle toho byla navázána kooperace s Polskem a polští inženýři se následně podíleli na vývoji. Výsledný obrněnec jménem OT-62 TOPAS se ovšem od sovětského vzoru odlišoval tak významně, že se prakticky jednalo o nový typ; dá se říci, že shodná zůstala jen základní koncepce a silueta. Na prvním místě byl původní sovětský benzínový motor vyměněn za výkonnější turbodieselový agregát PV-6. Byl zastřešen původně otevřený prostor pro dopravu vojáků a přibylo zařízení k ochraně před radiačním, chemickým a biologickým zamořením, vozidlo dostalo i moderní převodovku a nové vodní trysky. To vše značně zlepšilo ochranu osádky i dopravovaných vojáků a také pohyblivost vozidla na silnici, v terénu i ve vodě. V letech 1959-1960 byly postaveny dva prototypy, které úspěšně prodělaly zkoušky. Obrněnec byl roku 1962 zaveden do služby v československé armádě a ve slovenské továrně PPS Detva se rozběhla sériová produkce. Do jejího konce v roce 1972 bylo zhotoveno celkem 2641 transportérů OT-62 a všech odvozených verzí.

Spektrum variant OT-62
Základní sériová verze OT-62 (někdy označovaná i jako OT-62B, v Polsku jako TOPAS-2) je vybavena malou věžičkou se 7,62mm kulometem vz. 59 a 1250 náboji, vedle toho nese lafetu pro 82mm protitankový bezzákluzový kanon (tzv. tarasnici) T-21. Druhá varianta se označuje jako OT-62A TOPAS (na Slovensku dostala napůl oficiální název „Autobus“) a nemá žádnou organickou výzbroj. Polské ozbrojené síly zařadily do služby i obměnu OT-62C TOPAS-2AP, která je vybavena charakteristickou polskou věžičkou se dvěma kulomety, a to 14,5mm zbraní KPVT a 7,62mm zbraní SGMT nebo později PKT. Tato verze je někdy používána i k dopravě minometného družstva se dvěma 82mm minomety. Varianta OT-62D BETA byla určena jako nosič 82mm bezzákluzového kanonu vz. 59. Vznikly též verze velitelské a spojovací, které se nazývají OT-62 R-2, R-2M, R-3MT a R-4MT a nesou různé radiokomunikační vybavení. Pro účely technické podpory (resp. opravy techniky v polních podmínkách) bylo vyvinuto vozidlo DTP-62 (dílna technické pomoci), jež má mj. skládací jeřáb, svářecí soupravu, elektrocentrálu a další nástroje a zařízení. Později vznikly ještě modernizované verze DTP-62M a DTP-62/72 schopné zajišťovat i opravy bojových vozidel pěchoty BVP-1 a tanků T-72. Speciální polskou variantou je vozidlo WPT-TOPAS vytvořené pro vyprošťování (a)nebo opravy jiných vozidel TOPAS či plovoucích tanků PT-76. Mezi pokusnými modifikacemi transportéru OT-62 určitě stojí za zmínku aspoň vozidlo Vydra, což byl vlastně demonstrátor bojového vozidla pěchoty. Jeho základem byl OT-62, jenž nesl věžičku s československým 30mm samočinným kanonem VK-30. Později byl však program přenesen na bázi vozidla BMP a nakonec zastaven právě ve prospěch nákupu a licenční výroby obrněnců BMP. Kromě Československa a Polska odebraly vozidla OT-62 dva další členské státy Varšavské smlouvy (NDR a Bulharsko) a ještě Angola, Egypt, Indie, Irák, Libye a Súdán. Jistý počet egyptských vozidel ve válce ukořistil a následně ve své armádě užíval také Izrael. Ze zahraničních úprav OT-62 se jistě nejzajímavější objevila v Iráku, kde vzniklo jakési vozidlo palebné podpory; na korbu byla nainstalována věž s 90mm dělem z brazilského kolového obrněnce EE-9 Cascavel.

Nelehký zrod vozidla SKOT
Pokud projekt pásového transportéru TOPAS výrazně ovlivnil názor Sovětského svazu, pak u kolového vozidla SKOT byly problémy převážně na československé straně. Nešlo ovšem o to, že by Československo nemělo technologie na vývoj moderního transportéru, ale spíše o to, že se neustále měnily představy armády o novém obrněnci. První specifikace se objevily již roku 1955, kdy se uvažovalo o obrněnci zhruba ve stylu sovětského BTR-152, tj. vlastně o obrněné karoserii na podvozku nákladního automobilu. Tak vznikly prototypy vozidla V3SO, což byla (jak napovídá název) fakticky odvozenina legendární „vétřiesky“. Zvolený podvozek byl jistě výborný, jenže jako obrněnec patřilo takové vozidlo koncepčně někam do období mezi dvěma světovými válkami. Převládl názor, že je třeba vytvořit zcela nové vozidlo, ačkoli součástková příbuznost s existujícími či vyvíjenými nákladními automobily se plánovala. To ostatně byla i jedna z příčin zdržení, protože program SKOT (střední kolový obrněný transportér), jak se mu začalo oficiálně říkat, byl na začátku napojený na (poté zastavený) vývoj nástupce automobilu V3S. Také se diskutovalo o tom, zda bude vhodnější šestikolové nebo osmikolové uspořádání, zda má obrněnec nést organickou výzbroj apod. Ale zdaleka největší neshody (a znovu rovněž příčny zdržení a komplikací) se týkaly otázky, jestli má být SKOT obojživelný, tedy plovoucí. Názor armády na to se totiž několikrát měnil. První kompletní specifikace vozidla SKOT byly vydány počátkem roku 1957, hlavním řešitelem byly pražské Automobilové závody Klementa Gottwalda (AZKG Praha) a počátkem roku 1958 se rozběhl vlastní vývoj. V té době už běžely i konzultace s polskou stranou a rýsovala se budoucí spolupráce hlavně na výrobě. ČSSR sice měla technologickou úroveň na vytvoření moderního obrněného vozidla, ale v té době neměla dostatečné volné výrobní kapacity, a to zejména na produkci pancéřových koreb a závěrečnou montáž. Mezitím bylo také definitivně rozhodnuto, že SKOT bude osmikolový a obojživelný. První prototyp byl dokončen v květnu 1960 v Automobilových závodech Letňany, jež vznikly sloužením AZKG (dříve Praga) s továrnou Avia.

Popis a verze obrněnce OT-64
Navzdory menším odlišnostem od pozdějších sériových kusů už prototyp odpovídal tomu, jak se později SKOT proslavil. Především měl velmi kvalitní terénní podvozek, jenž byl příbuzný automobilu Tatra 138, a také osmiválcový dieselový agregát T928-14 byl po úpravách převzat ze zmíněného nákladního vozu. Ocelové pancéřování o síle 10 mm ochránilo transportér proti střelám ráže 7,62 mm ze všech směrů na jakoukoli vzdálenost a čelní pancíř dokázal na 400 m zastavit i munici z kulometů ráže 12,7 mm. Při testech se sice projevily také určité nedostatky, část z nich byla dost závažná (např. zcela zklamala zamýšlená převodovka a musela se použít jiná), ale základní konstrukce se osvědčila a byla schválena. Po dlouhých jednáních s Polskem se podařilo roku 1962 uzavřít dohodu o sériové výrobě, a to tak, že Československo dodávalo podvozky a pohonné soustavy, kdežto Polsko zajišťovalo výrobu pancéřových koreb a finální montáž vozidel (probíhala v podniku FSC Lublin). Na podzim roku 1963 byla tedy připravena výroba první zkušební série, ovšem plná produkce se rozběhla až v roce 1966. Rozhodně stojí za zmínku, že i v průběhu produkce pokračoval vývoj a aplikovala se různá zlepšení a opravy; fáze vývoje formálně skončila až v roce 1967. Vozidlo bylo oficiálně zavedeno do služby jako OT-64 alias SKOT a do konce výroby v roce 1971 bylo zhotoveno 6021 obrněnců. Existovala řada variant, v jejichž označování ale panuje zmatek, neboť se neshodují dokonce ani oficiální armádní předpisy. Pokud se přikloníme k nejčastější verzi, tak obrněnec OT-64A SKOT-1 byl v naší armádě nevyzbrojen, ale část polských vozidel měla lafetu pro 7,62mm kulomet. Verze OT-64B SKOT-2 měla lafetu pro kulomet ráže 7,62 či 12,7 mm, u níž byl kulometčík chráněn pancéřovými plechy. Transportér OT-64A2 alias OT-64C (nebo též OT-64C1) SKOT-2A nesl věžičku převzatou ze sovětských vozidel série BTR, kde byl umístěn 14,5mm kulomet KPVT a 7,62mm kulomet PKT. Čistě polská byla obměna OT-64C2 SKOT-2AP se stejnou věžičkou jako TOPAS-2AP. Vznikla ještě dílna technické pomoci DTP-64 (polsky zvaná SKOT-WPT), obrněnec pro pokládání min OT-64 UMU, zdravotnické vozidlo OT-64 ZDRAV a spojovací a velitelské verze OT-64 R-2, R-3, R-3MT, R-4MT a R-6.

Export, modernizace a shrnutí
Konstrukce vozidla SKOT byla i základem několika verzí, které se sériově nevyráběly. Byl to např. 82mm samohybný minomet Stojan, vozidlo nesoucí 100mm bezzákluzový kanon Datel, bojové vozidlo pěchoty s věžičkou a kanonem z výše zmíněného projektu Vydra nebo vozidlo MASKOT, které mělo vypouštět protitankové řízené střely Maljutka (odtud jeho krycí název). Vedle služby v Československu a Polsku (u nás sloužily OT-64 nejen v armádě, ale také mj. u Veřejné bezpečnosti) se vozidla samozřejmě i vyvážela. Konkrétně byla dodávána do Egypta, Indie, Iráku, Libye, Maroka, Sýrie a Ugandy. Posledně uvedená africká země se může chlubit jedním unikátem, protože její transportéry měly ve věžičce nikoli 14,5mm kulomet, ale 23mm letecký automatický kanon NS-23. Po rozpadu Československa se samozřejmě vozidla SKOT dostala do výzbroje armád obou samostatných republik a následoval odprodej mnoha kusů do zahraničí. Transportéry SKOT z Armády ČR se tak dostaly do Alžírska, Kambodže, Nepálu a Uruguaye, kdežto ty slovenské zamířily do Angoly, Pákistánu, Sierry Leone a opět Uruguaye. Zmíněná latinskoamerická země je zajímavá tím, že získala vozidla nazývaná OT-93; fakticky šlo o provizorně vyzbrojenou modifikaci vozidel OT-64A, jež byla zkonstruována pro využití v mírových misích OSN. Armáda ČR vyřadila svoje transportéry OT-64 počátkem roku 2005, což stále provázela hořkost z potíží během přesunu k Rádiu Svobodná Evropa v roce 2001. Po vyřazení z Armády ČR se dvě „zcivilizovaná“ vozidla dostala do výbavy hasičů a záchranářů. Polsko pořád provozuje menší počet obrněnců SKOT modernizovaných na verzi Rys (která se nabízí také pro vývoz) a Slováci vyvinuli modernizaci s věží Cobra s 30mm ruským kanonem. Každopádně lze říci, že OT-64 SKOT byl ve své době výjimečně podařeným vozidlem, jež po téměř všech stránkách převyšovalo tehdejší sovětský transportér BTR-60 (který i sami Rusové pokládali za velmi nepodařený). SKOT byl rychlejší, měl lepší průchodnost v terénu, nabízel i lepší odolnost a výzbroj. Vyžadoval sice pečlivou údržbu, ale pokud se mu jí dostalo, tak měli českoslovenští vojáci k dispozici opravdu vysoce kvalitní a výkonné obrněné vozidlo, které se ve své době mohlo směle měřit se světovou špičkou.

Lukáš Visingr

Parametry transportérů TOPAS a SKOT
Typ
OT-62B
OT-64A2
Osádka + výsadek
2-3 + 18
2 + 10-15
Bojová hmotnost (t)
15
14,5
Celková délka (m)
7,08
7,44
Celková šířka (m)
3,14
2,55
Celková výška (m)
2,23
2,71
Výkon motoru (kW)
221
133
Max. rychlost jízdy (km/h)
58
94
Max. rychlost plavby (km/h)
11
9
Max. dojezd na silnici (km)
550
710
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