VISMOD:
Americká vozidla v roli nepřítele

Co nejvíce realistický výcvik představuje úhelný kámen účinnosti v opravdovém boji. Dobře to pochopitelně ví také americká armáda, do jejíž sestavy náleží speciální útvary sehrávající roli „nepřítele“ při výcviku. K tomu účelu provozují nezvyklá vozidla, původem sice americká, ale zajímavě upravená do podoby „nepřátelské“ techniky.

Zkratka VISMOD (Visual Modification, popř. Visually Modified) je oficiální termín, který se používá pro popis „vlastní“ techniky modifikované tak, aby na pohled vyhlížela jako technika používaná pravděpodobným protivníkem. Takový přístup jistě všichni dobře známe z různých hollywoodských filmů, kde se mnohdy objevovaly západní zbraně upravené do podoby (tehdy logicky nedostupné) sovětské techniky. Hlavní význam koncepce VISMOD však samozřejmě nespočívá ve filmových výstupech, nýbrž v realistickém vojenském výcviku, neboť US Army disponovala a disponuje širokou škálou takových vozidel.

Tři výcviková střediska
Určitě nejznámějším místem, kde se odehrává výcvik s pomocí vozidel VISMOD, je National Training Center v Mohavské poušti, jež tvoří součást základny Fort Irwin. Právě zde sídlí také nejznámější jednotka, jež funguje jako OPFOR (Opposing Force), tedy napodobuje protivníka při realistickém výcviku sil americké armády. Je to 11th Armored Cavalry Regiment (známý i jako „Blackhorse“), který řadu let fungoval v úloze „6. gardové motostřelecké divize“ armády fiktivní země zvané Krasnovia (od ruského slova „krasnyj“, tedy „červený“), jež pochopitelně zastupovala Sovětský svaz. Existují ale ještě další dvě podobná, ačkoli menší střediska, kde se uskutečňuje podobně pojatý výcvik. Na základně Fort Polk v Louisianě se nalézá JRTC (Joint Readiness Training Center), zaměřené zejména na výcvik pěchoty, a v bavorském Hohenfelsu najdeme Joint Multinational Readiness Center, kde probíhá výcvik „evropských“ jednotek US Army a příležitostně také sil dalších zemí NATO. Je příznačné, že v minulosti byl nacvičován primárně boj proti armádě SSSR, avšak postupně se scénáře přesunuly na Střední východ a do role protivníka se dostaly země typu Iráku a Íránu.

Lasery, majáky a dým
Většina starších vozidel VISMOD byla do „nepřátelské“ podoby přestavěna zpravidla pomocí lehkých prvků z hliníku, laminátu a překližky, které pozměnily tvar vozidla tak, aby na pohled připomínal určené vozidlo „nepřátelské“ (zpravidla tedy sovětské) výroby. Kromě modifikace samotného vzhledu ale bylo třeba provést ještě úpravy, jež souvisejí s technickým provedením výcviku; podobné úpravy logicky podstupují i vozidla „modrých“ jednotek, tj. vlastně „hostů“ ve výcvikovém středisku, resp. sil, jež prodělávají simulovaný boj proti silám OPFOR. Pro co nejrealističtější výcvik slouží systém MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), souprava laserových vysílačů a přijímačů, které zajišťují simulaci a vyhodnocení reálné palby. (Komplet MILES užívají i armády mnoha dalších států včetně České republiky.) Vozidla jsou vybavena laserovými vysílači, nastavenými tak, aby dosahem odpovídaly dostřelu skutečných zbraní toho kterého vozidla, a současně přijímači, jež detekují „zásahy“, načež okamžitě dojde k vyhodnocení „zničení“ nebo „poškození“. Kvůli zvýšení věrohodnosti obdržela řada vozidel kategorie VISMOD i velké oranžové majáky a generátory dýmu, které se automaticky aktivují při virtuálním „zničení“ vozidla a imitují jeho požár.

Sheridan a HMMWV
Patrně nejznámější případ modifikace typu VISMOD představují lehké tanky M551 Sheridan. Tato původně velmi nadějná, ale kontroverzní vozidla prodělala jen omezené bojové nasazení a v 80. letech bylo rozhodnuto předat cca 330 kusů do National Training Center, kde proběhla konverze na variantu s oficiálním názvem M551A2 Opposing Force Vehicle. Ve větším počtu vznikly čtyři verze, které fungovaly jako napodobeniny tanků T-72, bojových vozidel pěchoty BMP-1, 122mm samohybných houfnic 2S1 Gvozdik a samohybných protiletadlových kanonů ZSU-23-4 Šilka. Podle některých zdrojů bylo postaveno též několik „falešných“ výsadkových samohybných děl ASU-85 a hybridních protiletadlových systémů 2S6 Tunguska. V 90. letech byla část Sheridanů v úloze T-72 přestavěna na napodobeniny výkonnějších tanků T-80. Nyní již ale M551A2 v arzenálu NTC nenajdeme, neboť službu opustily v polovině minulé dekády. Pořád se ale užívají konverze automobilů M998 HMMWV, jejichž hlavním úkolem je imitace obrněnců BRDM-2. Kromě základní průzkumné verze jsou známé i „Humvee“, modifikované na vozidla protitanková (tedy BRDM-2 nesoucí rakety Konkurs), protiletadlová (systém 9K31 Strela-10) či pro radiační a chemický průzkum (BRDM-2rch).

Úpravy dalších vozidel
„Vizuální“ modifikaci ale prodělaly i malé počty dalších vozidel. Je např. známo několik kusů samohybných houfnic M109, přestavěných do podoby protiletadlových kanonů ZSU-23-4. Na začátku fungování National Training Center, dokud nebyly k dispozici automobily HMMWV, se coby náhrady různých verzí vozidla BRDM-2 užívala provizorně upravená obrněná vozidla M706 (obvykle označovaná jako V-150 Commando), popř. dokonce lehké valníkové nákladní vozy M880 od společnosti Dodge. Nesnadný úkol ovšem reprezentovalo napodobování tanků. Středisko JMRC v Německu to vyřešilo úpravami tanků M60A3, zatímco NTC ve Fort Irwinu muselo počkat na Sheridany v úloze T-72, avšak po jejich vyřazení se celý problém začal řešit vlastně znovu od začátku. Naštěstí se však řešení našlo poměrně rychle, protože US Army v té době chtěla vyřazovat tanky M1 Abrams (tedy nejstarší provedení opatřené 105mm kanonem) a první série M1A1. Tato vozidla byla následně modifikována na provedení KVT (Krasnovian Variant Tank), jež simuluje různé typy „východních“ tanků.

Verze obrněnce M113
Od 90. let byly podle principu VISMOD upravovány i populární obrněné transportéry M113 a jejich nákladní odvozenina M548 Tracked Cargo Carrier. Samy M113 fungují především jako napodobeniny bojových vozidel pěchoty BMP (ovšem s nepohyblivými věžemi), popř. působí v rolích různých pomocných vozidel pro ženijní práce, minování, odminování atd. Podobně se uplatňují i vozidla M548, která navíc fungují jako přepravní prostředky pro simulátory dalších vojenských zařízení, např. radarů protivzdušné obrany. V roce 1998 ovšem byla předána první vozidla jménem OSV (OPFOR Surrogate Vehicle), což jsou modifikace transportérů M113A3 (popř. stíhačů tanků M901) s otáčivými věžemi z bojových vozidel pěchoty M2 Bradley. Úkol těchto vozidel představuje imitace obrněnců BMP-2. Ony konverzní sady vyrobila firma BAE Systems a celkem bylo objednáno 190 exemplářů. Druhou novou konverzi obrněnce M113A3 představuje vozidlo nazvané OSV-T (OPFOR Surrogate Vehicle-Tank), popř. též OSTS-MBT (OPFOR Surrogate Training System, Main Battle Tank). Jak napovídá název, je to modifikace vytvořená jako napodobenina tanku. Tentokrát jde o výrobek zbrojovky United Defense, která získala několik kontraktů na celkem asi padesát kusů.

„Skutečná“ technika
Faktem ovšem je, že význam techniky kategorie VISMOD již není tak velký jako v 80. letech, kdy byly „originály“ téměř nedostupné, a jestliže se nějaké podařilo získat (typicky třeba díky Izraeli, který je ukořistil ve válkách s arabskými sousedy), šlo o jednotlivé exempláře, které se uplatnily při různých srovnávacích či vývojových zkouškách. S koncem studené války se však situace dramaticky změnila, protože dříve „exotická“ technika se náhle stala běžně dostupnou. Již v roce 1991 si Američané přivezli značně rozsáhlou „sbírku“ ex-sovětské techniky z Iráku, aby pak začali nakupovat vyřazená vozidla zejména od zemí bývalého východního bloku, a to včetně Československa. V 90. letech tak již nebylo žádnou vzácností vidět při výcviku v NTC např. tanky T-55 a T-72, vozidla řad BMP a BTR či obrněné tahače a transportéry MT-LB. Za určitou kuriozitu lze označit fakt, že i některé z nich prošly konverzemi typu VISMOD, aby se podobaly jiným variantám. Např. nejméně jeden obrněnec MT-LB se změnil na napodobeninu protiletadlového systému 9K35 Strela-10. US Army doufá, že se jí postupně povede přezbrojit většinu jednotek s posláním OPFOR na „originální“ techniku, aby se konverze VISMOD staly zbytečnými, byť je zřejmé, že to ještě nějaký čas zabere.
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