Ženijní stroj DOK:
Univerzální pomocník ČSLA

Dnes už si na něj vzpomenou snad jen veteráni ženijních jednotek ČSLA, ale ve své době se stroj DOK řadil na světovou špičku. Dozer otočný kolový, jak zněl plný název, nabízel skvělé výkony a široké spektrum schopností, za což ovšem vděčil poněkud strašidelnému faktu, že původně vznikl pro podmínky atomové války.

Při navrhování ženijních strojů (nebo vlastně jakýchkoli strojů) existují dva extrémní přístupy. Ten první prosazuje maximální víceúčelovost, tedy výrobu menšího počtu univerzálních typů, které mohou plnit co nejširší spektrum úkolů, kdežto ten druhý věří většímu počtu speciálních typů vozidel, z nichž každé má svůj úzce přidělený obor činností. První koncepce byla typická pro země NATO, kdežto SSSR sázel na druhou filozofii, čemuž se tedy obvykle podřizovaly i další státy Varšavské smlouvy. Mezi nepočetné výjimky se řadilo Československo, kde vznikl např. skutečně velmi víceúčelový prostředek JVBT-55 (jeřábový, vyprošťovací a buldozerový tank) nebo pozoruhodný ženijní stroj DOK. Obvykle se označuje pouze jako kolový nakladač, ovšem jeho skutečné možnosti byly daleko rozsáhlejší. Dá se bez nadsázky říci, že ani dnes na světě nenajdeme mnoho strojů s podobným potenciálem.

Nové specifikace ženijních vozidel
Vznik stroje DOK představuje příklad situace, kdy vznik určitého typu vojenské techniky není „jen“ reakcí na taktický požadavek, nýbrž také součástí významných změn ve strategii. V jeho případě se jednalo o posun názorů na vedení války v polovině 60. let 20. století, jenž pramenil z nárůstu důležitosti taktických jaderných zbraní. V praxi to mj. znamenalo, že veškeré úvahy, které se týkaly operací pozemních vojsk, musely brát v úvahu vyšší pravděpodobnost, že bude nasazen jaderný arzenál. To kladlo podstatně vyšší požadavky na ženijní zabezpečení, protože se muselo více dbát na ochranu osob či techniky, budování zákopů a okopů nebo odstraňování nejrůznějších překážek, a to vše v prostoru zamořeném radiací. Tehdejší ženijní technika však takovému zadání naprosto nevyhovovala, a proto se v dokumentech Správy ženijních vojsk na Ministerstvu národní obrany ČSSR zrodily též specifikace nových ženijních strojů, které měly plnit uvedené úkoly v ženijních silách Československé lidové armády. Patřil mezi ně mj. stroj, jenž se připravoval pod krycím jménem UŽAS (univerzální ženijní armádní stroj). Celý vývoj vedl Vojenský výzkumný technický ústav (VVTÚ) ve Vyškově a Výzkumný ústav stavebních a zemních strojů (VÚSZ) v Brně. Vedle toho se na něm podílel též brněnský Výzkumný ústav elektrických strojů (VÚES), protože vozidlo mělo obdržet progresivní dieselelektrický pohon. Vývoj byl úspěšně zakončen v roce 1966 a brzy se rozběhla sériová produkce stroje v podniku Stavostroj v Novém Městě nad Metují. Čs. armáda ho oficiálně zařadila do služby v roce 1967 a přidělila mu označení DOK (dozer otočný kolový). Získala tak stroj, jenž se ve své kategorii mohl bez obav srovnávat i s nejlepší zahraniční technikou.
 
Progresivní dieselelektrický pohon
Armádní předpisy říkaly, že DOK je určený pro provádění zemních prací, úpravu komunikací, těžbu, nakládání či přemisťování zemin, odstraňování sněhu a závalů, rychlé budování zákopů a okopů, vyprošťovací práce a tahání přívěsů. Vedle těchto základních úkolů měl i „nouzové“, resp. výhradně v bojových podmínkách prováděné úkoly, mezi něž spadalo svařování a řezání elektrickým proudem či zvedání a přenášení různých břemen. Dalo se proto říci, že DOK pojil přinejmenším úlohy buldozeru, nakladače, tahače a zákopového hlubidla. Ono slovo „otočný“ v názvu pak odkazovalo na konstrukci, jež se skládala ze dvou částí spojených kloubem, který zároveň zajišťoval otáčení stroje, jenž neměl klasickou řiditelnou nápravu. Otáčení se tak dělo prostřednictvím svislého čepu mezi oběma částmi podvozku. Součástí kloubu byl ale také čep vodorovný, díky čemuž byly obě části vůči sobě výkyvné, což představovalo výhodu zejména v těžkém terénu. Na nápravách bez odpružení byla umístěna kola s pneumatikami s průměrem asi 1,7 m a nízkým tlakem. Primárním zdrojem pohonné síly byl impozantní dieselový agregát od značky Tatra, a sice typ T-930-42 s dvanácti válci, dvěma turbodmychadly a objemem přes 17,6 litru, který produkoval max. výkon 184 kW. Poháněl elektrický generátor TD-803A, jenž dodával výkon asi 160 kW pro trakční elektromotory, naviják, hydraulická čerpadla a všechna další zařízení vozidla DOK. Díky dieselelektrickému pohonu bylo řízení pozoruhodně plynulé a umožňovalo jízdu vpřed i vzad rychlostí, která podle dokumentace činila až 46 km/h, ovšem podle vzpomínek několika pamětníků dokázal DOK ve skutečnosti jezdit ještě rychleji, byť za cenu dalšího nárůstu už tak značně vysoké spotřeby paliva.

Široký rozsah pracovních činností
Ta činila při „předpisové“ jízdě 30 litrů nafty za hodinu a při práci až 80 litrů nafty za hodinu. DOK měl proto palivovou nádrž o objemu 480 litrů, vedle ní také olejovou nádrž na 40 litrů a navíc nádrž na hydraulickou kapalinu s objemem 500 litrů. Ta sloužila pro činnost základního pracovního nástroje, tedy dvojice ramen s univerzální lopatou s objemem 2,6 m3. Lopata měla otevírací zadní část, takže při vhodném přetočení mohla fungovat jako čelisťový drapák, který se užíval např. pro zvedání kulatiny. Ke zvedání břemen se daly použít též přední zuby lopaty, které ale samozřejmě standardně sloužily pro rozrývání zeminy, kdežto lopata sloužila pro její přemisťování a nakládání. Jedním záběrem lopaty dokázal DOK nabrat tolik zeminy, kolik by lidský kopáč s lopatou přesunul za osm hodin. Za hodinu mohl stroj přesunout okolo 80 m3 za hodinu a na nákladní auta mohl za stejnou dobu naložit až 200 m3 zeminy. Na lopatu se mohla namontovat i sestava zvaná „sněhový nástavec“, v podstatě rozměrná šípová radlice s ližinami a táhly, jež sloužila k odstraňování závalů a sněhu rychlostí až 25 km/h. Velkou výhodu stroje DOK představovala jeho brodivost až 1,25 m, díky níž se dal používat také pro práce ve vodě, např. úpravu břehů a dna kvůli nájezdům techniky. Mezi jeho běžné úkoly se řadilo též kácení stromů a následné odsunování jejich kmenů. Do výbavy patřil rovněž naviják, jenž poskytoval tažnou sílu 180 kN a měl lano o délce 88 m, takže DOK dokázal i účinně vyprošťovat vozidla. Uplatňoval se také jako tahač přívěsů o váze až 65 tun (v terénu 35 tun) či ke hloubení zákopů a okopů. Za tím účelem se za něj připojoval zákopový pluh ZP 60/90, se kterým se dal hloubit zákop o max. hloubce 0,85 m max. rychlostí 3,5 km/h.

Silný, odolný, spolehlivý, oblíbený
Dieselelektrická pohonná soustava znamenala, že se v zádi vozidla DOK nacházela v podstatě malá elektrárna. Stroj se tedy dal použít i jako mobilní zdroj energie, popř. sloužil pro řezání a svařování kovů elektrickým obloukem. Elektrická energie se starala nejen o pracovní nástroje, ale navíc o zabezpečení podmínek dvou členů osádky v kabině. Za sedadlem pro řidiče se v ní nacházelo místo pro pomocníka, který se nejčastěji uplatnil při „navigaci“ řidiče při projíždění těžkým terénem, ale pro většinu pracovních činností postačoval sám řidič. Vojenský charakter stroje se patrně nejvíce projevoval faktem, že kabina byla vzduchotěsná a vybavená filtračním a ventilačním zařízením, takže umožňovala činnost v zamořeném prostředí; součástí bylo také výkonné vytápění, které v opravdu extrémně mrazivých zimách 70. let (kdy teploty pod minus 20 °C nebyly ničím zvláštním) zajisté přišlo vhod. Také z toho důvodu si čs. vojáci stroj DOK oblíbili a pokládali jej za jeden z nejužitečnějších typů ženijní techniky. DOK byl navíc velice odolný a spolehlivý, a jakmile si voják zvykl na zvláštnosti dieselelektrického pohonu, šlo mu ovládání mohutného stroje snadno. Vedle základní podoby DOK existovala i zmodernizovaná varianta DOK-M, která se poněkud lišila řešením kabiny a ovládacích prvků, avšak z hlediska výkonů zůstávala stejná. Vozidlo se také v menších počtech exportovalo a je známo, že se pod názvem DOK-L dostalo mj. do armády NDR. Sériová výroba skončila roku 1979 a záhy se do ČSLA začaly zavádět „normální“ kolové nakladače KN-250 a KN-251, jež ale za typem DOK zaostávaly. Osvědčený stroj tudíž sloužil dál a po rozpadu Československa a redukci armád se řada exemplářů dostala do soukromých stavebních firem.
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Parametry stroje DOK
Standardní osádka: 2 muži
Provozní hmotnost: 27,5 t
Celková délka: 10,53 m
Celková šířka: 3,15 m
Celková výška: 3,15 m
Světlá výška: 0,51 m
Výkon dieselu: 184 kW
Výkon generátoru: 160 kW
Max. rychlost na silnici: 46 km/h
Max. rychlost v terénu: 10 km/h
Max. dojezd na silnici: 250 km
Max. hloubka brodění: 1,25 m

Konvenčně řešený nástupce
Na výrobní lince podniku Stavostroj v Novém Městě nad Metují byl pozoruhodný DOK (resp. DOK-M) nahrazen kolovým nakladačem KN-251. Jestliže DOK představoval opravdu vysoce výjimečné vozidlo světových parametrů, pak jeho nástupce lze popsat jako vcelku „normální“ stroj, ne příliš odlišný od běžných kolových nakladačů do civilního provozu. Základní zadání, jež KN-251 plní, se shodují s typem DOK, tedy zejména zemní práce, přemisťování zeminy či odstraňování závalů. Nouzově jej lze použít i jako tahač návěsů. Sám o sobě určitě vůbec není špatným strojem, ovšem za pozoruhodným typem DOK prakticky po všech stránkách výrazně zaostává. Jeho výkony při zemních pracích jsou celkově nižší, také brodivost je menší (a tudíž se KN-251 nedá tak dobře využít při práci ve vodě), výkonný naviják úplně chybí a pro pohon slouží diesel Škoda M-637 s výkonem 169 kW s hydrodynamickou převodovkou, a proto není k dispozici zdroj elektrické energie. Kabina postrádá utěsnění, filtraci a ventilaci, a tudíž nelze tento nakladač nasadit v zamořeném prostředí, což ostatně souvisí s faktem, že KN-251 vznikl po dalším posunu názoru na vedení války. Na rozdíl od strojů DOK, které už opustily českou i slovenskou armádu, se KN-251 stále používá a odvádí dobré služby např. během odstraňování následků povodní. Právě v těchto extrémních situacích ale určitě nejeden z pamětníků uvažuje o tom, že by armáda stále využila i výborné stroje DOK.
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