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MISEMISE

Z p íst ešku na okraji základny 
si naši mechanici vybudovali krytou 
montážní halu, do které zajedou i s tou 
nejv!tší technikou. K dispozici mají 
dv! pojízdné automobilové dílny na ta-
trách a jednu na V3S. 

S vozidly Land Rover nejsou v pod-
stat! žádné potíže. V Afghánistánu 
jezdí i pancé ované verze, které byly 
p"vodn! po ízeny pro kontingenty 
Vojenské policie nasazené v Iráku. 
Horší je to s opravami a provozem šesti 
bojových vozidel BVP 2. P estože jez-
dí p evážn! jen po základn! a na st el-
by, jsou u nich potíže s dobíjením, 
#asto také odcházejí hadice. Starají 
se i o dva obrn!né transportéry OT 64, 

které jsou na základn! ve zdravotní 
verzi.

Ješt! nedávno zajiš$ovalo družstvo 
oprav provoz lehkých obrn!ných vo-
zidel LMV Iveco, s kterými vyjížd!li 
p íslušníci Útvaru speciálních operací 
SOG Vojenské policie. „Tyto obrn!né 
automobily byly v pohod!, setkávali 
jsme se s nimi, jen když kluci pot e-
bovali ud!lat n!jaké úpravy. Jednalo 
se nap íklad o dod!lání lafetáže, také 
jsme p id!lávali infrasv!tla,“ vzpomíná 
prapor#ík Josef Dan!k. 

Pro pot eby kontingentu jsou tato 
vozidla velice vhodná. O to více 
se vojáci diví, že dva obrn!nci toho-
to typu již  adu týdn" ne#inn! stojí 

na kábulském letišti. M"že prý za tím 
být skute#nost, že pat í Vojenské 
policii.

Vozidla Dingo jsou po technické 
stránce již v po ádku. P í#ina slabého 
výkonu jednoho z nich nebyla v palivu. 
Rozbor ukázal, že je naprosto v po ád-
ku. „Podle mého názoru za všechno 
mohla malá zkušenost  idi#". N!mci 
vyráb!li tuto techniku p"vodn! s šesti-
válcovým motorem, sou#asný #ty válec 
není na tuto t!žkou techniku dostate#n! 
silný. Pokud  idi#i používají v náro#-
ném afghánském terénu automatickou 
p evodovku, mají problémy. V nej-
náro#n!jších úsecích je pot eba  adit 
manuáln!,“ vysv!tluje rotmistr Daniel 

%ap#uch. &idi#i se ale ohrazují, prý 
jezdí p evážn! na manuální p evod. 
Firma vym!nila palivové Þ ltry a od té 
doby dingo šlape velmi dob e.

Nejslabším #lánkem je elektrika 
vozidla, zde dochází pom!rn! #asto 
k poruchám. Pomoci by m!l mecha-
nik výrobce Frenk Lauckner, který 
p"sobí p ímo na základn! Shank, a tak 
prakticky denn! spolupracuje s naši-
mi vojáky. Je to zkušený odborník, 
který má za sebou mimo jiné i službu 
v Bundeswehru. Vozidla by m!la mít 
ješt! minimáln! rok servis zdarma. 
P ípadné opravy na dingu p edstavují 
ale n!co jiného, než na co jsme zvyklí. 
Frenk Lauckner p ijde s po#íta#em, 
p ipojí ho k technice, a ten mu okamži-
t! diagnostikuje, kde je závada. Neur#í 
ale již, co je její p í#inou. Na to musí 
p ijít mechanik sám. 

Ob#as bývají komplikace se zajiš$o-
váním náhradních díl". N!mci mají sice 
servis na tato vozidla v Kábulu. N!kdy 
se ale stane, že je ani tam nemají. Pak 
se naši mechanici musejí obrátit na Þ r-
mu, která je dováží do %eské republiky. 
Ta si je pak vyžádá u výrobce KMW. 
Než se dostanou do Afghánistánu, trvá 
to mnohdy týdny. 

Ješt! mén! spokojené jsou osádky 
t!chto vozidel. Hovo í p edevším 
o malé palebné síle. Ve v!ži je pouze 
jeden kulomet ráže 7,62 mm. Je sice 
ovládán zevnit , ale nelze s ním st ílet 
do všech sm!r". P i nabíjení musí st e-
lec vylézt na st echu a tím se vystavuje 
palb! protivníka. Doplnit vozidlo naši-
mi zbra'ovými systémy prý zatím není 
možné, tato technika je totiž stále ješt! 
v záruce. N!které další alian#ní armády 
mají vozidla Dingo v Afghánistánu, 
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Text a foto: Vladimír MAREK

Desítky vozidel  eského 

provin ního rekonstruk ního 

týmu vyjížd!jí denn! 

do nejr"zn!jších kout" 

afghánské provincie Lógar. 

Za jejich provoz je odpov!dné 

družstvo oprav, které tvo#í 

pouhých osm lidí.

ovšem s nesrovnateln! v!tší palebnou 
silou. 

Toto obrn!né vozidlo je navíc 
natolik velké, že do klikatých uli#ek af-
ghánských obcí je velice problematické 
se s ním dostat. Nespornou výhodou 
je jeho balistická ochrana. Vysoký 
pancé ovaný podvozek kónického 
tvaru poskytuje druhý stupe' ochrany. 
Ameri#ané prý na prost edku MRAP 
mají ale #tvrtý stupe'. Pokud se prý 
zlepší bezpe#nostní situace, tak by 
v budoucnu mohla být dinga vhodná 
pro p epravu civilní #ásti týmu. Byly 
by to jakési pancé ované autobusy. 
Otázkou z"stává, zda #trnáct kus" není 
p íliš mnoho. 

Více než dvacítku vozidel Humvee 
zap"j#ených americkou armádou mají 
na starost Ameri#ané, kte í sídlí v bez-
prost edním sousedství. Tito mecha-
nici jsou velice zkušení. Pracují zcela 
jiným stylem. Neopravují jednotlivé 
sou#ástky, ale jednoduše vym!'ují celé 
bloky. „&ada sou#ástek k této technice 
má zcela jiné normy, než jsou obvyklé 
v Evrop!. Nap íklad šrouby mají od-
lišné stoupání, museli jsme naše  idi#e 
vybavit soupravou speciálních klí#",“ 
upozor'uje prapor#ík Josef Dan!k. 

Afghánské prašné prost edí vyžaduje 
v!novat zvýšenou pozornost vzducho-
vým Þ ltr"m. Je pot eba je pravideln! 
jednou týdn! vyfoukávat kompreso-
rem. Jinak dochází k poruchám u jaké-
koliv automobilové techniky.


