Lehká útočná vozidla pro jednotky speciálního určení

Význam speciálních a elitních vojenských jednotek po celém světě rapidně vzrůstá. Tyto jednotky mnohdy vyžadují ke své činnosti také zcela speciální dopravní prostředky. Často se setkáváme zvláště s lehkými útočnými vozidly, která se vyskytují v mnoha různých variantách a plní širokou škálu úkolů. Svět si jich však povšiml až během operace Pouštní bouře.

Bylo 26. února 1991 a pozemní část operace Pouštní bouře vrcholila. Spojenecké síly přistoupily k vytlačení iráckých vojsk z Kuwait City. Americké tanky se tvrdě střetly s iráckými divizemi v prostoru mezinárodního letiště, zatímco do centra města se rychlostí 130 km/h vřítily útočné automobily značky Chenowth, v nichž jely jednotky námořní pěchoty, SEAL a Delta Force. Když televize celého světa vysílaly první záběry z osvobozené metropole, bylo to poprvé, co se široká veřejnost mohla seznámit s rychlými útočnými vozidly pro jednotky speciálního určení.

Minulost a budoucnost
První bojová jednotka, která k přepravě i útokům využívala upravené terénní automobily, se objevila na africké frontě během druhé světové války. Byla to britská LRDG (Long Range Desert Group), přezdívaná „Pouštní krysy“, jež operovala za německými liniemi, kde prováděla hloubkový průzkum a bleskově napadala důležité cíle, načež zase rychle mizela v poušti. Později byla sloučena se slavnou brigádou SAS (Special Air Service).
Podobnou taktiku využívali také Izraelci při četných konfliktech s arabskými státy. Západní země se během studené války soustředily spíše na eventuální střetnutí se Sovětským svazem v nepřehledném terénu Evropy, takže tato kategorie vozidel byla poněkud zanedbána. V 70. a 80. letech se ale stále jasněji ukazovalo, že budoucím bojištěm budou zejména otevřené pouště Středního Východu. V této době se u amerických a britských speciálních jednotek poprvé objevují rychlá útočná vozidla. Slávu jim však přinesla až válka v Zálivu v roce 1991, po níž je začaly zařazovat do výzbroje i další země (včetně Česka).
Významnou, i když ne tolik viditelnou roli sehrála také během nedávných operací Trvalá svoboda a Irácká svoboda. Vzhledem k eskalaci války proti terorismu, v niž jsou speciální jednotky naprosto nezastupitelné (viz ATM 3/2003), lze očekávat, že se s těmito automobily budeme v blízké budoucnosti setkávat stále častěji a že se do jejich vývoje bude významně promítat technologický pokrok.

Dva přístupy ke konstrukci
Vozidla pro speciální jednotky lze v principu rozdělit na dvě velké skupiny. Tu první tvoří typy, které byly pro tyto náročné zákazníky zkonstruovány zcela účelově. Zpravidla se jedná o „buginy“ podobné těm, které známe z autokrosu a pouštních závodů (již zmíněná vozidla Chenowth v roce 1990 vyhrála proslulou soutěž Baja California 1000). Bývají rychlejší a lehčí, ale přepraví také menší náklad (nejvýše stovky kilogramů), nemají téměř žádnou pancéřovou ochranu a mají kratší jízdní dosah.
Druhá kategorie zahrnuje vozidla, která jsou odvozena od běžných terénních automobilů, případně využívají alespoň jejich podvozky. Jsou těžší a pomalejší, avšak nabízejí mnohem větší nosnost, dojezd, často i solidní pancéřovou ochranu (v poslední době se klade důraz na odolnost proti minám) a většinou lépe překonávají těžké terénní překážky (zejména vodní).
Co se týče pohonných jednotek, „buginy“ mají obvykle benzínový motor, který díky většímu výkonu umožňuje dosahovat na rovném povrchu vysokých rychlostí (v některých případech až 200 km/h). U typů odvozených od sériových automobilů naopak převažují dieselové motory, zejména pro svou spolehlivost a větší kroutící moment, nutný pro pohyb v těžkém terénu.
Důležitým prvkem vojenských vozidel je pochopitelně palebná síla. Automobily obou kategorií mají nejčastěji dvě pohyblivé lafety pro zbraně. Na přední kapotě před spolujezdcem bývá na výkyvném čepu umístěn snímatelný lehký kulomet. Druhý závěs, otočný o 360°, se obvykle nachází na rámu v zadní části vozidla. Může nést nejen těžké kulomety, automatické granátomety a malorážové rychlopalné kanóny, ale i protitankové, a dokonce protiletadlové řízené střely (příkladem je trojice raket Starburst na automobilu Defender SOV).

Nabídka firmy Chenowth
Nejprve se blíže podívejme na rychlá útočná vozidla, která byla pro tento účel speciálně vyvinuta. První typy se objevily už na přelomu 70. a 80. let. Byl to např. poměrně těžký FMC XR311, který uvezl zátěž až 960 kg rychlostí 130 km/h. Na druhém konci škály byl lehký Teledyne LFV (Light Forces Vehicle) s nákladem 725 kg, poháněný turbomotorem. Tehdy ovšem o taková vozidla nikdo nejevil zájem, a tak zůstala pouze v prototypu.
Až ve druhé polovině 80. let si členové některých amerických speciálních jednotek povšimli terénních závodních automobilů firmy Chenowth Corporation a dospěli k závěru, že by je bylo možné snadno upravit pro vojenské použití. Vůbec prvním uživatelem byla jednotka Delta Force, která zakoupila malý počet vozidel Chenowth Dune Buggy. Šlo o dvoumístný automobil s konfigurací podvozku 4×2, poháněný motorem o výkonu 70 kW a s nosností pouhých 400 kg nákladu.
Krátce nato firma Chenowth vyvinula větší, tentokrát již specializovanou vojenskou verzi, která je známa jako LSV (Light Strike Vehicle), FAV (Fast Attack Vehicle) nebo DPV (Desert Patrol Vehicle). Přibyl třetí člen posádky (střelec, ovládající zbraň na pohyblivém závěsu vzadu), byl použit výkonnější motor (89 kW) a nosnost se zvýšila na 700 kg, ale pohon 4×2 zůstal zachován. Právě tato vozidla se proslavila během Pouštní bouře.
V roce 1996 byl představen nový čtyřmístný model ALSV (Advanced Light Strike Vehicle) s motorem o výkonu 104 kW, nosností 1100 kg a pohonem 4×4. Zadní zbraňová lafeta od firmy Lockheed je stabilizována, což umožňuje vést přesnou palbu za jízdy. ALSV je ve výzbroji jednotky Delta Force a zřejmě též některých států Latinské Ameriky a Středního Východu.
Svérázným projektem byl ATT (Advanced Teleoperator Technology), vyvinutý společně firmou Chenowth a střediskem NOSC (Naval Ocean Systems Center) na Havaji. Jednalo se o základní model Dune Buggy, ovšem řízený dálkově přes televizní kameru na místě řidiče. Speciální jednotky o něj měly zájem, ale bohužel se jej musely vzdát pro nedostatek financí.

USAF má vozidlo pro záchranu letců
Druhou americkou společností, která vyrábí lehká vojenská vozidla, je Flyer Group (dříve RACECO). V roce 1991 vyrobila pro americké letectvo vozidlo R‑1 RATT (Rescue All‑Terrain Transport), které je primárně určeno pro vyhledávání a záchranu posádek sestřelených letadel. Jeho zvláštností je skládací soustava sedaček, která umožňuje v případě nutnosti dopravovat kromě řidiče, spolujezdce a střelce až šest osob.
Na základě R‑1 bylo vyvinuto útočné vozidlo Flyer I 4×4 LSV, podobné typům společnosti Chenowth. Do výzbroje jej zavedla nejen americká armáda, ale také speciální jednotky Austrálie a Singapuru. V obou těchto zemích bylo dokonce i licenčně vyráběno. Společnost Singapure Technologies Kinetics nyní nabízí modernizovaný typ Flyer II R‑12 (přibližný ekvivalent ALSV). S ním se skupina Flyer v roce 1999 neúspěšně zúčastnila výběrového řízení na IFAV (Interim Fast Attack Vehicle) pro americkou námořní pěchotu.
V americké armádě je využíván blíže neurčený počet automobilů známých pod jménem RAMP‑V (RApid MultiPurpose Vehicle), případně GPV (General Purpose Vehicle). Většinou neslouží přímo pro akce speciálních jednotek, nýbrž pro podpůrné úkoly. Mohou převážet až šest plně vyzbrojených mužů, těžší náklady, nebo až čtyři pohyblivé závěsy pro různé typy zbraní.

Příspěvky z Evropy a Asie
Z Velké Británie pocházejí dva základní typy rychlých útočných vozidel. Speciální jednotky britské armády už od konce 80. let používají velice lehký dvoumístný automobil Cobra 4×4 od společnosti Longline Ltd. s nosností 590 kg. Převážně pro vývoz je vyráběn čtyřmístný Wessex Saker 4×4, který se vyznačuje mimořádně nízkým tepelným vyzařováním, údajně nejnižším ze všech vozidel této kategorie. Vyskytuje se např. v arzenálu kanadských jednotek zvláštního určení. Na základě Sakeru byl v Singapuru vyvinut lehce pancéřovaný útočný automobil Kowari.
Z evropských typů si zaslouží zmínku ještě třímístné vozidlo Buggy VRA (Véhiculé de Rapide Attaque), které vyrábí známá zbrojovka GIAT Industries pro francouzské výsadkové brigády. Rovněž čínské výsadkové jednotky disponují lehkým útočným vozidlem, které vyrábí (a také nabízí pro export) korporace NORINCO. Její typ je charakteristický značnou palebnou silou, kterou zajišťuje otočný stabilizovaný rychlopalný kanón ráže 23 mm.
Velice zajímavé modely útočných vozidel pocházejí také z Jordánska. Konstrukční kancelář krále Abdullaha (KADDB) vyvinula pro tamní armádu vozidlo Black Iris 4×2. Jeho další generaci představuje výkonnější Desert Iris 4×4, který zakoupily elitní oddíly Spojených arabských emirátů. Ačkoli jsou oba tyto automobily lehké, poskytují určitou pancéřovou ochranu, protože jejich karosérie je zhotovena z uhlíkových kompozitů.
Přehlídku speciálních konstrukcí útočných vozidel zakončíme typem Desert Raider, který vyrábí firma Automotive Industries Ltd. z Izraele. Toto vozidlo je unikátní svým třínápravovým uspořádáním (6×6), díky němuž může kromě tříčlenné posádky přepravovat šest plně vyzbrojených mužů, případně náklad 1200 kg. Vyniká rovněž svým neprůstřelným čelním sklem a patentovaným systémem závěsů kol, který má světlou výšku neuvěřitelných 600 mm.

Nezničitelný Defender
Druhou velkou skupinou vozidel pro jednotky zvláštního určení jsou typy, které vznikly úpravou běžných, sériově vyráběných terénních automobilů. Mezi nimi bezpochyby hraje hlavní roli britský Land Rover Defender. O jeho spolehlivosti a odolnosti svědčí fakt, že z více než 1,5 miliónu kusů, které byly vyrobeny od roku 1948, je dosud v provozu přes 70 procent. Firma Land Rover nabízí automobil ve třech velikostech, označených Defender 90, 110 a 130 (číslo udává rozvor náprav v palcích).
Defendery upravené samotným výrobcem slouží např. u elitní britské jednotky SAS. Část těchto automobilů je nabarvena zvláštní barvou pro službu v poušti (tzv. Desert Pink), podle níž získaly přezdívku „Pink Panther“ (Růžový panter). Najdeme je také u australské SAS, ale i u 6. speciální brigády Armády České republiky.
Po válce v Zálivu se objevil požadavek na skutečně specializovanou verzi. Společnost Marshall SPV Ltd. z Cambridge vyvinula na základě Defenderu 110 typ Defender SOV (Special Operations Vehicle), který následně zvítězil ve výběrovém řízení elitního 75. pluku US Rangers. Každý ze čtyř praporů Rangers odebral přibližně 15 kusů. Defender SOV disponuje výbornou pancéřovou ochranou, odolností proti pozemním minám a palivovými nádržemi chráněnými proti výbuchu. Pozoruhodný je elektrohydraulický systém odpružení kol, který eliminuje otřesy vznikající při střelbě.
Na bázi všech tří velikostních variant Defenderu vyrábí Marshall SPV rovněž Defender MRCV (Multi Role Combat Vehicle), což je víceúčelový, modulárně řešený typ, který může plnit nejen roli útočného vozidla, ale i další specifické úkoly, např. logistické zabezpečení, komunikaci, velení nebo odvoz raněných.
Existují také vozidla, která využívají pouze osvědčený podvozek Defenderu. Je to např. britský Birst MWP, který představuje jakýsi kompromis mezi oběma kategoriemi útočných vozidel. Svým vzhledem se podobá spíše lehčím „buginám“, ale je lépe pancéřován a má větší nosnost.

Námořní pěchota kupuje Mercedesy
Za „německý Land Rover“ bývá označován Mercedes‑Benz řady G (Gelände). Svými výkony je Defenderu téměř rovnocenný, ale postrádá jeho životnost a odolnost proti korozi. Karosérie německého terénního automobilu se totiž vyrábí z oceli, zatímco Defender je zhotoven ze speciální hliníkové slitiny. Řada G je prodávána v mnoha variantách, které se liší velikostí, karosérií a motorem.
Divize speciálních operací německého Bundeswehru donedávna používala jen nepříliš upravené Mercedesy G. V roce 2000 bylo rozhodnuto, že je třeba získat více specializovaný automobil. Na výzvu zareagovala zbrojovka Rheinmetall Landsysteme, která použila Mercedes‑Benz G 270 CDI jako základ pro LIV(SO) (Light Infantry Vehicle for Special Operations). Zajímavostí tohoto vozidla, které bylo Bundeswehrem zakoupeno v počtu 21 kusů, je sklopný, elektricky poháněný zbraňový závěs v zadním prostoru.
Zatím nejúspěšnější speciální variantou Mercedesu G je IFAV (Interim Fast Attack Vehicle) od firmy Advanced Vehicle Systems, vycházející z delší varianty GD290. Americká námořní pěchota mu v roce 1999 dala přednost před „buginou“ skupiny Flyer a zakoupila asi 100 kusů. IFAV je poháněn dieselovým motorem, který může být v případě potřeby seřízen na spalování leteckého paliva JP8.

Těžká váha
Třetím významným terénním automobilem, z něhož vycházejí vozidla pro speciální jednotky, je americký HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), obvykle nazývaný Hummer. Sám jeho výrobce, společnost AM General (nyní součást koncernu General Motors), vyrábí typ M998A2 SOV (Special Operations Vehicle), což je vlastně maximálně odlehčená varianta základního modelu M998. I tak patří k nejtěžším vozidlům této kategorie; uveze náklad o hmotnosti až 1950 kg.
V roce 2000 bylo představeno vozidlo Shadow OAV (Offensive Action Vehicle), které AM General vyvinul společně s britskou firmou Alvis, a to na bázi HMMWV M1113 ECV (Extended Capability Vehicle). Má nosnost 1200 kg a jeho rozměry jsou dimenzovány tak, aby se dva kusy vešly do vrtulníku CH‑47 Chinook a tři do letounu C‑130 Hercules.
Je zajímavé, že v nabídce firmy Alvis byl již v roce 1996 útočný automobil jménem Shadow, který byl bez úspěchu nabízen britské armádě. Tehdy šlo o vozidlo založené na méně známém terénním automobilu Reumech A‑Wagon (můžeme se s ním setkat v některých afrických zemích). Byl poněkud větší než současný Shadow; v CH‑47 mohl být převážen pouze jeden.
Zcela nejtěžší kategorii speciálních útočných vozidel reprezentují typy, postavené na podvozcích lehkých nákladních automobilů. Typickým příkladem je program RDV (Rapid Deployment Vehicle) společností Ricardo a ATL (Automotive Technik Ltd.). V roce 2002 byl představen RDV na bázi rakouského automobilu Pinzgauer 4×4, o němž reklamní materiály říkají, že neexistuje terénní překážka, kterou by nepřekonal.
Oblíbenou platformou je i švýcarský nákladní automobil Duro, produkt společnosti Bucher‑Guyer AG (nyní součást nadnárodní korporace MOWAG), který byl prezentován i na brněnském veletrhu IDET. Využívá patentovaného systému zavěšení kol a zvláštních uzávěrek diferenciálů, které mu propůjčují výbornou průchodnost těžkým terénem. Kromě modelu Ricardo RDV je Duro základem také pro obdobné vozidlo Brute od General Motors Defence of Canada a pro VAT italské firmy ARIS.
Velká hmotnost těchto vozidel sice znamená i velkou nosnost, ale současně poněkud znesnadňuje jejich přepravu vzduchem, k níž je třeba větších letounů (např. C‑130). Nyní převládá zájem spíše o kompaktnější a mobilnější typy, které lze převážet i lehčími letouny, případně je vysazovat na padáku.

Lukáš Visingr
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Mise speciálních jednotek
Elitní vojenské jednotky plní na moderním bojišti různé úkoly, jejichž škála se postupně rozrůstá. Speciální útočná vozidla jsou používána především při těchto misích:
Průzkum na dlouhé vzdálenosti v hloubce nepřátelského území
Vzdušné nebo námořní výsadky předcházející hlavnímu útoku
Diverzní operace za nepřátelskými liniemi, zejména proti vojenské infrastruktuře
Překvapivé útoky na významné taktické i strategické cíle
Vyhledávání a označování cílů pro přesně naváděnou munici
Vyhledávání a záchrana osob (především vojenských zajatců) z nepřátelského území
Mírové a humanitární mise v problémových oblastech

Nové vozidlo pro americké speciální jednotky
Americká námořní pěchota a USSOCOM (US Special Operations COMmand) hledaly nové vozidlo pro jednotky zvláštního určení, pro které se používaly zkratky ITV (Internally Transportable Vehicle) a IT‑LTV (Internally Transportable Light Tactical Vehicle). Základním požadavkem byla možnost přepravy konvertoplánem V‑22 Osprey.
Zdálo se, že společným kandidátem by mohl být typ RST‑V (Reconnaissance, Surveillance and Targeting Vehicle), na němž námořní pěchota pracovala společně s agenturou DARPA. RST‑V mělo být univerzální vozidlo s elektrickým, případně hybridním pohonem, stabilizovanou lafetou pro výzbroj a určitými charakteristikami obtížné zjistitelnosti (stealth). Předběžně měly soupeřit návrhy společností Lockheed Martin Vought Systems a General Dynamics Land Systems.
Problémem byl ovšem fakt, že USSOCOM měl mnohem vyšší nároky (viz tabulka). Námořní pěchota navíc nemohla dlouho čekat a vypsala výběrové řízení na „dočasné vozidlo“ IFAV (Interim Fast Attack Vehicle), v němž si vybrala upravený Mercedes‑Benz třídy G. Program IT‑LTV byl v roce 2001 pozastaven a jeho budoucnost je velmi nejistá.

Elektrické útočné vozidlo?
V posledních měsících se opět začíná hovořit o vozidle s elektrickým pohonem. Elektromotor se vyznačuje mimořádně vysokou účinností (až 90 %) a také tichým chodem, který by speciálním jednotkám jistě přišel vhod. Základní nevýhodou elektromotorů je ale právě nutnost dodávky elektřiny. Klasické akumulátory jsou těžké, rozměrné a nemají příliš velkou kapacitu.
Řešením se zdálo být použití hybridního (diesel‑elektrického) pohonu, jaký agentura pokročilých obranných projektů DARPA počátkem 90. let testovala na lehkém vozidle JTEV (Joint Tactical Electric Vehicle). Takový přístup však onen problém spíše obcházel, než řešil, takže JTEV zůstal jen na úrovni prototypu.
Až letos se neočekávaně objevilo řešení v podobě „vodíkové iniciativy“ amerického prezidenta Bushe. Cílem tohoto neobyčejně ambiciózního projektu je, aby se do roku 2010 staly univerzálním zdrojem energie palivové články, v nichž elektřina vzniká z chemické reakce vodíku a kyslíku. Perspektivně se zvažuje např. přestavba části obrněných vozidel Stryker (viz ATM 3, 4 a 5/2003) na pohon palivovými články.

Požadavky námořní pěchoty a USSOCOM na nové útočné vozidlo

USMC
USSOCOM
Posádka
3
4
Náklad (kg)
680
1300
Samostatnost (dny)
3
10
Jízdní dosah (km)
480
725
Pramen: Military Technology 5/2003

Technické údaje některých vozidel pro speciální jednotky

AM M998A2
LR Defender 110
Chenowth ALSV
Délka (m)
4,72
4,63
4,25
Šířka (m)
2,18
1,79
2,11
Prázdná hmotnost (kg)
2850
1600
1350
Nosnost (kg)
1950
1450
1100
Výkon motoru (kW)
118
82
103
Max. rychlost (km/h)
113
110
130
Pramen: Military Technology 5/2003
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