Vozidla jednotky BOPE:
Technika pro pouliční válku v Brazílii

V srpnu 2016 se Brazílie stane dějištěm olympijských her. Zvýšené nároky na bezpečnost musí zajišťovat i elitní jednotka vojenské policie BOPE, která si svými tvrdými, ale vysoce účinnými postupy získala respekt i kritiku. Do její výbavy náleží i široké spektrum nezvyklých obrněných vozidel, z nichž některá mimo Rio de Janeiro neuvidíme.

Zkratka BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) označuje speciální jednotku, která tvoří součást vojenské policie v brazilském státě Rio de Janeiro. Obdobné útvary však fungují i v dalších státech brazilské federace. Jejich hlavní úkol představuje boj proti organizovanému zločinu v tzv. favelách, chudinských čtvrtích, jež leckdy fakticky ovládá narkomafie. BOPE si získala velkou popularitu díky úspěšnému filmu Tropa de Elite (2007; u nás pod titulem Elitní jednotka), jenž realisticky ukázal její tvrdé, avšak efektivní metody. V jeho druhé části (2010) se vyskytnul také nezvyklý obrněný automobil, jeden z pestré škály typů vozidel, jež jednotka BOPE pro své nebezpečné mise ve favelách používá.

Vozidla na podvozcích Ford Cargo
Obrněná vozidla z arzenálu BOPE se označují jako Pacificador („Mírotvůrce“) nebo Caveirão („Velká lebka“, to podle charakteristického znaku jednotky). Konstrukčně se většinou jedná o podvozky komerčních nákladních automobilů, na kterých je usazena karosérie svařená z plátů pancéřové oceli. Uvnitř se nachází aramidová vrstva proti střepinám a čelní sklo dosahuje síly až 56 mm. Ocelový pancíř o tloušťce až 41 mm podle normy STANAG 4569 odpovídá úrovni 3, takže by měl chránit i před průbojnou municí ráže 7,62×51 mm NATO. Obrněnce mají také tepelnou izolaci proti účinkům požárů, výkonnou klimatizaci, hasicí zařízení, několik střílen a silné megafony. Odolné ráfky umožňují po prostřelení pneumatiky urazit vzdálenost do 20 km rychlostí 80 km/h. Pokud jde o ony podvozky, jednotka BOPE v Riu většinou používá vozidla na šasi Ford Cargo, což je nákladní vůz produkovaný přímo v Brazílii, v kontinentální Evropě dnes nepříliš známý. Útvar BOPE údajně vlastní okolo tuctu obrněnců na šasi Ford Cargo 815 o hmotnosti asi 8 tun, jež převezou jedenáct mužů. Dále bylo pořízeno několik větších vozidel s podvozkem Ford Cargo 1722, jež váží asi 15 tun a dopraví až dvacet mužů. Díky zvláštnímu vzhledu čelní masky si získaly přezdívku „Darth Vader“. Kromě toho se na fotografiích občas vyskytují obrněnce s podvozky jiných firem, a to nejčastěji Mercedes-Benz, dále Volkswagen a IVECO. Primárním dodavatelem obrněnců pro útvary BOPE je společnost TCT (Tecnologia em Carrocerias de Transporte), která je staví podle jejich zvláštních specifikací, takže se často jedná o unikáty, jež existují jen v několika kusech. Cena jednoho údajně dosahuje sumy okolo 360 000 brazilských realů, v přepočtu asi 2,5 milionu Kč.

Spektrum dalších obrněnců a strojů
Vedle těchto obrněnců brazilské výroby na komerčních podvozcích ovšem BOPE užívá i další vozidla. Z těch domácích je to třeba VBL Gladiador, jenž svými tvary (a vlastně také názvem) dosti připomíná francouzský obrněnec Panhard VBL, byť má menší světlou výšku, protože ve městech samozřejmě není vysoká terénní průchodnost tolik potřebná. Ve výzbroji BOPE byly také zaznamenány některé zahraniční typy obrněných automobilů, konkrétně např. jihoafrický Paramount Group Maverick, izraelsko-americký Plasan/Oshkosh SandCat a vozidlo Centigon, které dnes vyrábí společnost Carat Security Group. Díky tomu, že se v poslední dekádě hodně prohloubily vztahy Brazílie s Ruskem, nepřekvapuje ani přítomnost ruských vozidel řady Tigr s místním označením Tigre VTL (podle ruské typologie je to model GAZ-2330-06). Nasazení probíhající zejména ve městech také vedlo k pořízení několika stavebních a pracovních strojů, jež příslušníkům BOPE pomáhají např. odsouvat překážky v ulicích, ničit barikády či pronikat do budov. Škála těchto strojů, kterým se dostalo společné přezdívky „Transformers“, zahrnuje zdvihací výškovou plošinu značky Munck, kolové rypadlo JCB 3C či kolový nakladač (Wheel Loader), pocházející nejspíše od téže firmy. Přední lžíce dvou posledních zmíněných strojů se uplatňují také jako „pohyblivé štíty“ při postupu nebezpečnými ulicemi, resp. při přestřelkách. Tuto zvláštní praxi si jednotka BOPE osvojila patrně díky těsné spolupráci s Izraelem, protože dlouhodobě náleží mezi nejdůležitější partnery ozbrojených sil židovského státu, se kterými si samozřejmě vyměňuje zkušenosti z operací ve městech.
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