Vozidlo Iveco LMV: Spolehlivý lehký obrněnec pro Alianci i Rusko

24. července byl vládou schválen nákup 142 nových obrněných vozidel pro Armádu ČR, mezi nimi i 80 lehkých vozů značky Iveco. Počet těchto automobilů v české armádě tak dosáhne již dvou stovek kusů. Lehký obrněnec italského původu se skutečně mimořádně osvědčil, o čemž svědčí řada účelových variant a spokojených uživatelů, mezi něž se kromě devíti členů NATO řadí kuriózně i Rusko, které tyto vozy nasadilo v Sýrii.

Obrněnec se zvýšenou odolností
Firma Iveco (dříve psáno také jako IVECO, tzn. zkratka Industrial Vehicles Corporation) byla založena roku 1975 coby společný podnik italských, francouzských a německých automobilek a pořád patří mezi nejvýznamnější dodavatele užitkových automobilů na světě. Svým civilním i vojenským zákazníkům nabízí široké spektrum vozidel, které sahá od lehkých dodávek až po těžké nosiče speciálních nástaveb. Mezi mimořádně úspěšné výrobky se řadí i obrněný terénní automobil M65 LMV (Light Multirole Vehicle), vytvořený v 90. letech na základě zkušeností, nasbíraných z tehdejších konfliktů, kde se pomalu, ale jistě projevovaly slabiny vozidel, jež se objevila ještě během studené války. Na rozdíl např. od amerického HMMWV, jenž v základní verzi nemá žádnou pancéřovou ochranu, disponuje LMV značně vysokou úrovní ochrany vůči balistickým a výbušným hrozbám. Nejedná se sice o vozidlo kategorie MRAP, přesto však má odolávat malým minám a karosérie má stupeň balistické ochrany STANAG 4569 Level 1, což znamená odolnost proti munici pušek ráže 5,56×45 mm. Přídavným pancéřováním ale lze tuto odolnost zvýšit až na Level 4, takže vozidlo vydrží i zásahy z kulometů ráže 14,5 mm; většina zákazníků provozuje LMV s balistickou ochranou Level 3, tj. proti průbojnému střelivu pušek ráže 7,62 mm. Podvozek by měl odolat i explozi protitankové miny s náloží 6 kg TNT. Kromě toho se v konstrukci LMV kladl značný důraz na obtížnou zjistitelnost, takže je silně omezeno infračervené vyzařování a motor zní nečekaně tiše, kdežto jednoduché tvary a absorpční barva se starají o poměrně malou radiolokační odraznou plochu.

Pohyblivost a spektrum variant
Pro pohon základní verze automobilu LMV sloužil dieselový motor Iveco F1D Common Rail, jenž produkuje výkon 136 kW, a o přenos na čtyři kola se stará šestistupňová převodovka. Pro vozidla dodávaná od roku 2015 se nabízí také silnější agregát s výkonem 164 kW, který může být opatřen digitálním samočinným systémem ovládání pohonné soustavy. Od začátku se také zohledňovala vysoká průchodnost v terénu a schopnost brodění, a tudíž v základní konfiguraci může LMV projíždět bez přípravy vodou o hloubce 85 cm. Většina vyrobených exemplářů ale disponuje vzhůru vytaženými trubicemi sání a výfuku, díky čemuž hloubka brodění narůstá až na 150 cm. Výrobce zaručuje stoprocentní funkčnost obrněnce v rozsahu teplot mezi –32 °C a +49 °C. Samozřejmostí je též pohon všech čtyř kol a uzávěrky diferenciálů. LMV je způsobilé i pro převoz v letounech (např. do taktického stroje C-130 Hercules se dají naložit dva kusy) a v závěsu pod helikoptérami, dá se také shazovat na padákové platformě. Nejčastější provedení má pevnou karosérii se dvěma řadami sedadel pro celkem pět osob (Hard Top), kromě toho se nabízí i vozidlo s rámem pro plátěnou střechu (Soft Top) a obměna jen s dvoumístnou budkou a „prázdným“ podvozkem pro účelové nástavby. V roce 2015 obohatila nabídku ještě varianta Medevac neboli obrněná ambulance a verze Digital s elektronickou architekturou, která slouží k instalaci nejrůznějších senzorových, komunikačních a dalších systémů. Většinu provedení je možné koupit také s prodlouženým a zesíleným podvozkem, což zvyšuje bojovou hmotnost ze 7100 na 7500 kg. Poslední položku nabídky představuje odlehčená verze LMV Special Forces pro konfigurování podle požadavků zvláštních jednotek.

Odběratelé v Evropě a mimo ni
Automobil Iveco LMV byl připravený k sériové produkci na přelomu století, kdy získal i svou první zakázku, a sice pro armádu Itálie, která projevila zájem o 60 vozů. První sériová vozidla vyjela z továrny v roce 2003 a objednávek přibývalo, protože vedle italské pozemní armády si vozidla objednalo také italské letectvo a námořnictvo. K vojenským silám se přidalo četnictvo (Carabinieri), finanční stráž (Guardia di Finanza), italský Červený kříž i několik dalších úřadů veřejné správy, takže v současnosti už v italských službách jezdí už okolo 2500 vozidel LMV. Ani to však není konečný počet, protože průběžně přicházejí další kontrakty a předpokládá se, že po roce 2030 by se počet těchto automobilů v Itálii mohl přiblížit 4000 exemplářů. Vozidla v italských vojenských službách dostala zkratku VTLM (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo) a bojové jméno Lince („Rys“). V době zahájení produkce pro domácího odběratele se však již vědělo, že vozidlo dosáhne úspěchu i v zahraničí, jelikož jeho modifikovaná obměna zvítězila ve výběrovém řízení armády Velké Británie na velitelský a spojovací obrněnec FCLV (Future Command and Liaison Vehicle). Vůz vznikl ve spolupráci s firmou BAE Systems, nese jméno Panther CLV, disponuje zvýšenou odolností a Londýn odebral 400 kusů s opcí na dalších 400. V Evropě vlastní vozy řady LMV též Albánie, Belgie, Česko, Chorvatsko, Norsko, Rakousko, Slovensko a Španělsko, mimo Evropu je to Libanon a Tunisko. Celkem bylo postaveno už cca 5000 obrněnců LMV. V roce 2016 vyhráli Italové veliký kontrakt na 1464 vozidel pro armádu Brazílie a dalším zákazníkem by se mohlo stát Německo, jemuž značka Iveco ve spolupráci se zbrojovkou Rheinmetall nabízí variantu zvanou Caracal.

Kontroverzní úspěch i v Rusku
Pozoruhodné však je, že vedle států NATO a EU patří mezi provozovatele těchto automobilů i Ruská federace. Jde fakticky o jeden z výsledků pořád kontroverzního „resetu“ vztahů Západu a Ruska, po jehož avizování začalo Rusko vést rozhovory s řadou západních zbrojních firem o transferu technologií či licenční produkci jejich vojenské techniky. Nejaktivnější v tomto byly právě zbrojovky z Itálie, a tudíž v Rusku absolvovaly testy mj. osmikolové obrněnce Freccia a Centauro, jenže největší zájem vzbudilo Iveco LMV. Tehdejší ruský ministr obrany Serďukov byl velkým zastáncem zbrojní kooperace Ruska se Západem a patrně usiloval i o to, aby ruské automobilky GAZ a UAZ nalezly v oboru lehkých vozidel konkurenci. V roce 2010 tak přišly první zprávy o jednáních Kremlu s automobilkou Iveco, a přestože se pak mluvčí ministerstva obrany snažil o jejich popírání, informace přicházely dále a přibývalo i detailů. V květnu 2010 se už otevřeně hovořilo o podpisu kontraktu a objevily se fotografie LMV na cvičení v Rusku. V prosinci 2010 byla konečně podepsána licenční smlouva, podle níž značka KAMAZ získala práva na produkci 2500 exemplářů nazvaných KAMAZ Rys. Po pozdějším zhoršení vztahů se v ruských médiích objevila ostrá kritika vozu, jenže produkce pokračovala a bylo zjevné, že si ruská armáda těchto obrněnců cení. Prokázalo se to také na konci roku 2015, kdy je vyslala do Sýrie. Ruský GAZ Tigr-M má sice lepší terénní průchodnost, ovšem v převážně rovinaté Sýrii se tato vlastnost prostě nemůže využít tak dobře jako vyšší odolnost proti výbušným hrozbám, kterou při srovnávacích testech vykázal italsko-ruský Rys.

Tucet verzí pro českou armádu
Podrobnější pojednání si samozřejmě zaslouží zavedení LMV v Armádě České republiky, kde dostalo úřední jméno Iveco LOV (lehké obrněné vozidlo), byť vojáci mu obvykle říkají jenom „Iveco“. První obrněnce byly dodány v roce 2008 a v současnosti se provozuje 120 vozidel ve dvanácti verzích. Coby vůbec první dorazila tři vozidla s ručně ovládanou lafetou pro 12,7mm kulomet M2CQB, avšak záhy přibylo i 19 kusů verzí ZS a CZ/II ZST, které disponují dálkově ovládanými střelišti Kongsberg M151A2 Protector se stejným typem kulometu (liší se od sebe jenom v detailech). Nejpočetněji (50 kusů) je zastoupeno bojové provedení LOV 50 B, jež má stejnou výzbroj, avšak značně rozšířenou spojovací výbavu. Sedm vozidel odpovídá velitelské variantě LOV 50 BVR s teleskopickým anténním stožárem. Další bojovou úpravu představuje LOV 7,62 B, jehož výbavu tvoří česko-slovenské dálkově ovládané střeliště ZSRD-07, jež má 7,62mm kulomet. Bylo dodáno jedenáct kusů, z nichž pět bylo později přestavěno do varianty LOV-Pz pro dělostřelecký průzkum. Dále AČR získala dva tzv. konvojové rušiče, které nesou rušící komplexy URC STAR-V pro zneškodňování improvizovaných výbušných nástrah, a po jednom kusu vozidel pro elektronický boj MPRS a MPRS II. Předposlední variantu zařazenou v AČR tvoří ambulance LOV Zdrav pro přepravu až tří raněných (pořízeny tři kusy) a seznam završuje modifikace S-LOV-CBRN pro chemický, biologický a radiační průzkum, jež dostala vybavení od podniku VOP CZ. Zatím slouží jen jediný (v podstatě experimentální) kus, avšak podle smlouvy z července 2017 jich přibude ještě osmdesát.

Sporné zakázky na kvalitní vůz
Patrně není moc překvapivé, že se původní smlouva na dodávku vozidel Iveco LOV pro AČR zařadila do nepříjemně dlouhého seznamu kontroverzních zakázek, u kterých se záhy objevily pochybnosti o průhlednosti, obsahu i ceně. Jelikož v té době Ministerstvo obrany ČR nemohlo uzavírat dohody přímo se zahraničními firmami a muselo užívat domácí zprostředkovatele, na kontraktech se podílely společnosti Praga-Export a MPI Group. Také proto se posléze ozývala i kritika příliš vysoké ceny obrněnců, byť je nutné zdůraznit, že některé varianty se speciálním senzorovým, komunikačním či rušícím vybavením jsou zákonitě daleko nákladnější než běžné vozy pro bojovou podporu. Aritmetické vydělení celkové sumy celkovým počtem obrněnců je tedy logicky zdrojem zkreslení, byť pochybnosti o „čistotě“ kontraktu trvají dodnes. Na rozdíl od jiných sporných zakázek se ale cílem relevantní kritiky nikdy nestaly parametry samotných vozů, protože Iveco LMV se ve své kategorii skutečně řadí na světovou špičku. Kromě mnoha zakázek od vyspělých zemí to potvrzují především pozitivní zkušenosti, které pocházejí jak ze služby v mírových podmínkách, tak z provozu v expedičních misích, zejména v Afghánistánu. Tam vyslala své obrněnce také Armáda ČR, a proto můžeme vídat LOV nejen s kamufláží pro střední Evropu, ale i ve světlé pískové barvě pro Afghánistán. Velké praktické zkušenosti jsou cenné též pro firmu Iveco, jež pokračuje ve vývoji LMV, jak dokazuje i hluboce přepracovaná modifikace LMV 2, jež byla vystavena na veletrhu Eurosatory 2016 a jejíž nosnost vzrostla na 1500 kg. Také díky tomu se dá oprávněně očekávat, že si úspěšný italský obrněnec najde další zahraniční zákazníky a vydrží ve službě ještě dlouhou dobu.

Lukáš Visingr

Parametry vozidla Iveco LMV
Počet sedadel
2 + 3
Bojová hmotnost
7100 kg
Užitečná nosnost
1200 kg
Hmotnost přívěsu
3500 kg
Celková délka
4,79 m
Celková šířka
2,20 m
Celková výška
2,05 m
Světlá výška
0,47 m
Výkon motoru
136 kW
Max. rychlost
130 km/h
Max. dojezd
500 km
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