VEGA a TITUS: Dva obrněnce na podvozku Tatra

Na podzim 2015 bylo oznámeno, že Armáda ČR koupí až 42 obrněných vozidel TITUS, která využívají podvozek Tatra. Zmíněný obrněnec, který pochází od francouzské firmy Nexter, tak zvítězil nad dalším vozidlem na podvozku z Kopřivnice, jímž je vozidlo VEGA od přeloučské značky SVOS. V obou případech se každopádně jedná o velice vyspělé konstrukce, které mají značný potenciál také na světovém zbrojním trhu.

Rozmach kategorie MRAP
Obrněná vozidla s podvozkem Tatra pochopitelně nepředstavují nic v podstatě nového. Vždyť už za první republiky samotná kopřivnická automobilka dodávala obrněné automobily, během studené války využíval podvozek Tatra např. obrněný transportér OT-64 SKOT či samohybná houfnice ShKH vz. 77 DANA a do armády Slovenska byl zaveden šestikolový obrněnec, jenž svou charakteristiku podává již svým jménem Tatrapan. Významný nový impuls ovšem přišel v novém tisíciletí, když v Afghánistánu a Iráku propukly asymetrické konflikty, jež prokázaly, že moderním západním armádám vesměs chybějí obrněná vozidla odolná proti účinkům min a jiných výbušných nástrah. Zrodila se kategorie obrněnců označovaná MRAP (Mine-Resistant, Ambush-Protected) a velmi rychle se rozrostla na desítky, dnes možná i stovky typů, většinou postavených na podvozcích komerčních terénních a nákladních vozů. Do konstrukce takových vozidel se pustila i řada malých firem či zemí třetího světa, takže zejména kategorie lehkých a středních vozidel MRAP je typově a početně nesmírně bohatá, samozřejmě jen malá část však dosáhla většího komerčního úspěchu. Značně odlišná situace panuje v třídě těžkých obrněnců, které váží přes 15 tun a kde je počet typů výrazně menší. Jistě nepřekvapuje, že některé firmy vsadily na kvality podvozků z Kopřivnice. Šasi Tatra tedy využívá např. obrněnec Wildcat od izraelské zbrojovky IMI nebo vozidlo německé výroby Drehtainer MFD. Obdobné vozidlo ale v době rozmachu kategorie MRAP začalo vznikat také přímo v České republice a veřejnost se s ním poprvé seznámila na výstavě IDET v květnu 2011.

SVOS vyvíjí vlastní vozidlo
Tvůrcem nového vozidla je přeloučská firma SVOS, která vznikla roku 1992 a stále se zabývá zejména výrobou tzv. bezpečnostních vozidel, tzn. vlastně pancéřováním komerčních typů pro nejrůznější účely. Produkuje ale i pancéřování pro vojenská vozidla a následně se rozhodla, že vytvoří vlastní originální obrněnec, jenž dostal jméno VEGA (Vehicle with Enhanced Ground performance and Armour protection). Projekt podporovalo ministerstva obrany a ministerstvo průmyslu a obchodu. Základem obrněnce VEGA je čtyřkolový podvozek Tatra 815-7, který je příbuzný speciálům pro rallye Paříž-Dakar a zajišťuje vysokou pohyblivost vozidla. Současně se ale od sériových podvozků odlišuje schopností měnit světlou výšku v rozsahu 215 mm, a to i za jízdy. Pohon zabezpečuje kapalinou chlazený šestiválec Cummins ISMe 420 30, avšak na přání zákazníka lze namontovat vzduchem chlazený osmiválec Tatra T3C-928-81. Vybírat lze i mezi převodovkou poloautomatickou (čtrnáct stupňů vpřed a dva vzad) a automatickou (šest stupňů vpřed a jeden vzad). Na podvozku se nachází obrněná korba, jejíž základ tvoří ocelová skořepina s prostorem osádky úplně odděleným od předsunutého prostoru motoru, který proto vlastně funguje jako doplňková ochrana proti čelnímu útoku. Osádku vozidla VEGA tvoří dva muži (řidič a spolujezdec) a v zadním prostoru se převáží osm mužů. Alternativní konfigurace zahrnuje tři muže osádky (třetím je střelec, který obsluhuje dálkově řízenou zbraňovou stanici na střeše) a sedm převážených mužů. K dispozici je však také konfigurace pro méně pohodlný transport až deseti vojáků. K nástupu i výstupu každopádně slouží záďové dveře, které fungují současně jako rampa, a dále dva kruhové stropní průlezy.

Pancíř (skoro) jako Pandur
V základní podobě nabízí VEGA odolnost karosérie proti průbojnému střelivu z pušek AK-47 ráže 7,62×39 mm. Ochrana se dá zvětšovat modulárními pancéřovými bloky, které se zavěšují na korbu a existují v několika úrovních, které ale na pohled vyhlížejí všechny stejně, takže pro protivníka není možné poznat, co přesně konkrétní vozidlo vydrží. Nejpevnější bloky obsahují vrstvený pancíř z oceli, keramiky a tvrzených laminátů, což by mělo zastavit i munici 14,5mm kulometů, takže VEGA by se vyrovnala i transportérům Pandur II. Vozidlo lze ovšem opatřit i mřížovou ochranou proti efektům kumulativních hlavic pancéřovek RPG, výhledově se počítá rovněž s dynamickým (výbušným) pancířem a systémem aktivní ochrany, který bude schopen přibližující se hrozby samočinně „sestřelovat“. Jakožto vozidlo kategorie MRAP pochopitelně VEGA nabízí i značnou odolnost proti explozivním nástrahám. Podvozek je vybaven několika vrstvami pancíře a vzduchových komor, a proto vydrží i explozi protitankové miny obsahující 10 kg TNT. Vozidlo absolvovalo zkoušky odolnosti proti velkým improvizovaným výbušným nástrahám (IED), jimiž prošlo nad očekávání výborně, jelikož mu neublížil ani výbuch nálože 50 kg TNT ve vzdálenosti pouhých pěti metrů! K ochraně osádky přispívají též sedačky, které jsou speciálně uchyceny k bokům či stropům korby. Výzbroj vozidla VEGA se nalézá na jeho střeše na dálkově ovládané zbraňové stanici. Dosud byl předveden norský typ Protector 1A2 a český ZSRD 08, v obou případech s 12,7mm kulomety, lze ale instalovat i kulomety ráže 7,62 mm a granátomety ráže 40 mm. Vozidlo VEGA může obdržet také ochranu proti chemickému a radiačnímu zamoření a automatický hasicí systém.
 
Nabídka dalších provedení
Popsaná základní verze typu VEGA odpovídá fakticky transportéru pěchoty (APC, Armoured Personnel Carrier), ovšem společnost SVOS již představila koncepty několika dalších variant. Náleží k nim mj. vozidlo pro pozorování bojiště, opatřené teleskopickým stožárem se senzory. Další možné varianty zahrnují obrněnou ambulanci, logistické vozidlo s prostorem pro převoz kontejneru, vozidlo bojové podpory (vybavené otevřenou záďovou plochou pro různé náklady či zbraně) a policejní modifikaci. Modulární filozofie však pochopitelně dovoluje, aby byly na žádost zákazníka vytvořeny i jiné verze. Kromě toho firma SVOS vyvinula šestikolovou verzi obrněnce VEGA, jež byla poprvé představena na veletrhu IDET 2015. Ta standardně přepraví třináct osob, resp. dva členy osádky a jedenáct vojáků, maximální kapacita však činí až dvacet mužů (včetně dvoučlenné osádky). Také tady pochopitelně existuje možnost vytvoření dalších účelových provedení. Šestikolová VEGA má být schopna užívat i silnější výzbroj, která může zahrnovat střeliště s kanony a protitankovými řízenými raketami. Tím ale vývoj stále nekončí, neboť se pracuje na variantě s osmi koly, jež by náležela do vůbec nejtěžší kategorie obrněnců MRAP. Co se týče uplatnění typu VEGA na trhu, za nejdůležitějšího potenciálního odběratele se od začátku považuje Indie, což ostatně dokládá i fakt, že první prototyp měl řízení na pravé straně. Existuje ale i zájem od několika dalších zemí zejména v Asii či arabském světě a šance typu VEGA se rozhodně nehodnotí jako malé. Předpokládala se též výroba několika obrněnců pro Armádu ČR, ale ta se nakonec rozhodla pro jiné vozidlo.

Obrněnec od značky Nexter
Opět se jedná o obrněnec na podvozku Tatra, ale tentokrát není primárním dodavatelem česká firma, nýbrž francouzská zbrojovka Nexter (dříve GIAT Industries a nyní součást fúze KANT s německou firmou KMW). V České republice je ale nový obrněnec prezentován vlastně coby součást nabídky automobilky Tatra, která navíc náleží do rozrůstajícího se zbrojního koncernu Excalibur Group, který s firmou Nexter spolupracuje. Obrněnec s označením TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System) byl poprvé představen na výstavě DSEI 2013 v Londýně a v České republice jej mohla veřejnost spatřit na výstavě IDET 2015, kde se nacházel vlastně jen pár metrů od svojí hlavní konkurence, tzn. vozidla VEGA. Dynamickou ukázku pak mohli čeští diváci vidět na Dnech NATO 2015. V případě obrněnce TITUS, který se z hlediska váhy nachází kdesi mezi čtyřkolovou a šestikolovou variantou typu VEGA, se však mluví o tom, že nejde „jen“ o MRAP, ale spíš o přechodový typ mezi kategorií MRAP a klasickým armádním obrněným transportérem. Základ tohoto vozidla reprezentuje šestikolový podvozek Tatra, jenž má poháněných všech šest kol, avšak lze přepnout na pohon 6×4. Unikátní vlastností je ovšem způsob řízení, protože TITUS má řízenou jak první, tak třetí nápravu. Jeho pohyblivost je tedy skutečně výjimečná, což přijde vhod hlavně v boji ve městech, kde může být schopnost rychle (zdánlivě skoro na místě) zatáčet klíčová; poloměr otočení činí pouze 13 m. Vozidlo má opět i možnost změny světlé výšky podvozku. Jeho pohon zajišťuje dieselový šestiválec Cummins a automatická převodovka s šesti stupni vpřed a jedním vzad. Obrněnec standardně transportuje dva až tři členy osádky a deset až dvanáct dalších vojáků.

Důraz na ochranu a zbraně
Stejně jako v případě typu VEGA se klade maximální důraz na odolnost. Základní podoba má vzdorovat průraznému střelivu ráže 7,62×39 mm, avšak vozidlo lze opět opatřit i modulárním pancířem s různou odolností. Maximální balistická odolnost se tak shoduje s vozidlem VEGA a umožňuje čelit i protipancéřovému střelivu z těžkých kulometů ráže 14,5×114 mm. Vozidlo může dostat mřížovou ochranu proti kumulativním hlavicím a zbrojovka Nexter nabízí rovněž pokročilejší variantu tohoto způsobu ochrany s označením PG Guard. Na podobné úrovni jako u vozidla VEGA je rovněž odolnost proti minám a výbušným nástrahám, takže podvozek typu TITUS vydrží i výbuch miny obsahující až 10 kg TNT, a to pod každým kolem či pod střelem podvozku. Proběhla i zkouška, při které obrněnec s maximální úrovní ochrany odolal dokonce explozi IED o hmotnosti 150 kg, byť v tomto případě nebyla specifikována vzdálenost. Pokud jde o nástup a výstup osádky, na zádi se nachází dveře plnící také funkci rampy, zatímco strop obsahuje dva velké a dva menší poklopy. Jeden z velkých poklopů může být vybavený lafetou pro těžký kulomet či automatický granátomet, kdežto u menších poklopů mohou být umístěny lehké kulomety. Primárně se ovšem počítá s dálkově ovládanými zbraňovými stanicemi, které mohou nést kulomety, 40mm samočinné granátomety nebo 20mm kanony. Vozidlo TITUS již bylo demonstrováno se stanicí ARX20, která nese 20mm kanon a 7,62mm kulomet. Vybavení může rovněž zahrnovat mj. filtrační a ventilační soustavu k provozu v zamořeném prostředí či rozmanité senzory pro denní, noční a perimetrické vidění.

Také pro policejní jednotky
Kromě základního provedení, jež slouží pro dopravu a podporu pěšáků, může TITUS zastávat četné další role. Pomáhá tomu modulární pojetí, které umožňuje do korby či na ni namontovat nejrůznější prvky a systémy. Vozidlo tudíž může fungovat i jako velitelské, sanitní, logistické, průzkumné či vyprošťovací. Může zajišťovat i palebnou podporu, jelikož v korbě lze převážet minomet ráže 120 mm. V městských (a)nebo protiteroristických operacích se uplatní varianta, jež dopravuje útočný žebřík pro vstup do budov a malou buldozerovou radlici, a z korby se dá vypouštět a ovládat malý čtyřkolový průzkumný robot Nexter Nerva LG. Obrněnec TITUS se může uplatnit i v policejních službách, což dokazuje exemplář, který byl vystaven na veletrhu MILPOL 2015. Měl tmavě šedou barvu, modré majáčky a další „policejní“ úpravy, které byly souhrnně prezentovány pod názvem Internal Security Kit. Se vstupem do francouzské armády firma Nexter zjevně příliš nepočítá, protože TITUS vyvinula jako soukromou iniciativu a míří s ním spíše na světový trh. Hlavní cílovou skupinu mají tvořit země, které si nemohou dovolit provozovat zároveň obrněnce MRAP těžké kategorie i kolové obrněné transportéry. Ale první komerční úspěch pro TITUS byl avizován v České republice, protože toto vozidlo zvítězilo ve výběrovém řízení na 42 obrněných vozidel na podvozku Tatra, z nichž šest má plnit velitelské a zbytek spojovací úkoly. Francouzsko-české vozidlo tak zvítězilo nad obrněncem VEGA, ale již prodělalo či prodělává testy v řadě dalších států. Mezi zájemci je jmenována mj. Albánie či Spojené arabské emiráty, nepochybné však je, že každý komerční úspěch pro vozidla VEGA a TITUS znamená úspěch pro českou automobilku Tatra.

Lukáš Visingr

Parametry obrněných vozidel VEGA a TITUS

VEGA 4×4
VEGA 6×6
TITUS
Osádka a výsadek
2–3 a 8–10
2–3 a 11–18
2–3 a 10–12
Prázdná hmotnost
16 500 kg
24 000 kg
17 000 kg
Bojová hmotnost
19 000 kg
29 000 kg
23 000 kg
Celková délka
7,025 m
8,525 m
7,720 m
Celková šířka
2,590 m
2,590 m
2,550 m
Celková výška
2,950 m
2,950 m
2,730 m
Max. světlá výška
0,532 m
0,500 m
0,500 m
Výkon motoru
300 kW
300 kW
370 kW
Max. rychlost
110 km/h
110 km/h
110 km/h
Dojezd na silnici
1000 km
750 km
700 km
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