Arktická kavalerie:
Lehká sněžná vozidla ruské armády

Ozbrojené síly Ruské federace věnují velkou pozornost budování tzv. arktických brigád, jež mají působit za polárním kruhem. Ve výzbroji těchto jednotek samozřejmě nemohou chybět různá rychlá sněžná vozidla, mezi něž se kromě klasických sněžných skútrů AS-1 řadí i poněkud zvláštně řešený prostředek Berkut-2.

O oblasti Arktidy se dnes často hovoří i jako o pravděpodobném bojišti budoucí války. Změny klimatu totiž vedou k dramatickému rozšiřování možností těžby surovin, mění i podmínky pro lodní dopravu a ovlivňují politické vztahy velmocí. Jednoznačně nejsilnější pozici se dnes těší Rusko, které dlouhodobě věnuje Arktidě obrovskou pozornost. Dokazuje to i skutečnost, že se v rámci pozemních a námořních sil budují zvláštní arktické jednotky, jejichž výcvik, výbava a taktika odpovídají extrémním podmínkám na chladném severu. Arktické brigády proto užívají např. dvoudílná těžká pásová vozidla řady DT (více o nich v březnovém čísle), avšak do jejich arzenálu patří rovněž menší sněžné dopravní prostředky.

Sněžný skútr pro armádu
Podnik Russkaja mechanika, který funguje ve městě Rybinsk severně od Moskvy, náleží mezi nejvýznamnější ruské výrobce lehkých terénních vozidel, zvláště čtyřkolek a sněžných skútrů. Právě od této firmy pochází např. standardní čtyřkolka ruské armády AM-1, v podstatě derivát civilního typu RM 500-2. Arktické brigády, které budují ruské ozbrojené síly, ale samozřejmě potřebují dopravní prostředky pro oblast věčného sněhu a ledu, a tudíž jevily především zájem o vojenský sněžný skútr. Veřejnost se s ním mohla poprvé seznámit na fóru Armija-2015, kde se představil pod názvem AS-1 (armejskij sněgochod), byť se občas vyskytuje i označení A-1. V každém případě se jedná o úpravu sněžného skútru RM Tajga Patrul 551 SWT, který vznikl s ohledem na požadavky bezpečnostního systému a v malých počtech byl zařazen do výzbroje několika policejních sborů, Pohraniční služby (jež v Rusku podléhá zpravodajské službě FSB) a Ministerstva pro mimořádné situace (MČS). Jedná se o standardně řešený sněžný skútr, jenž má dvojici předních lyží a jeden 60 cm široký zadní pás, na kterém se nachází sedadlo pro dvě osoby. O pohon skútru se stará půllitrový dvoudobý dvouválec RMZ-551 o výkonu 44 kW, se kterým dokáže Tajga Patrul uhánět rychlostí 90 km/h.

Úchyty pro čtveřici zbraní
Vojenská obměna AS-1 se však od základního provedení odlišuje, resp. vyznačuje se několika přidanými prvky. Na bocích sedadla jsou proto umístěny úchyty pro dva páry lyží, dvě útočné pušky AK-74 ráže 5,45 mm, odstřelovačskou pušku SVD ráže 7,62 mm a pancéřovku RPG-7, takže skútr může přepravovat skutečně působivý arzenál. Palivová nádrž o objemu 55 litrů má samosvorný obal a na skútru se nalézají úchyty pro dva kanystry s objemem po 20 litrech. Pro spolujezdce jsou k dispozici vyhřívané rukojeti, řidič má upravenou přístrojovou desku, přibyl systém předehřívání motoru a na přední část lze upevnit kamuflážní přehoz. AS-1 se zpravidla dodávají v bílé barvě, zatímco přehoz mívá šedivý maskovací vzor. Skútr úspěšně prošel testy a v roce 2016 se rozběhla sériová produkce pro arktické brigády. Tam se AS-1 často užívá mj. pro tažení nákladních saní, případně k tažení lana, kterého se drží pětice vyzbrojených lyžařů. Skútry se již ukázaly také na několika přehlídkách a vyskytují se na fotografiích z vojenských cvičení arktických brigád, kde jim nezřídka sekundují spřežení psů plemene husky nebo sobů. Armáda ale žádala též výkonnější dopravní prostředky, které by zajistily osádce větší komfort a současně by dokázaly se sněžnými skútry držet tempo.

S automobilovou kabinou
Vozidla této kategorie byla zkoušena, testována a vyráběna již v období existence Sovětského svazu. Zabývala se jimi např. Vědecko-výzkumná laboratoř terénních vozidel (NILVM), která vznikla roku 1962 a vyrobila okolo dvaceti experimentálních „sněgochodů“ různých koncepcí a velikostí. Velký úspěch slavil mj. typ GPI-1910, jenž byl postaven v roce 1975. Kombinoval karosérii z malého osobního automobilu ZAZ-968 Zaporožec a podvozek, který se koncepčně podobal sněžným skútrům, takže měl vepředu dvojici lyží, avšak vzadu se nacházely hned dva pásy. GPI-1910 se pak skutečně dostal do malosériové výroby a užíval se mj. pro vyhledávání kosmonautů, kteří přistáli mimo zamýšlené souřadnice. Roku 1991 laboratoř NILVM opustila pracovní skupina N. B. Veselova, která poté založila vlastní firmu, a to Zvláštní konstrukční a technologickou kancelář dopravních a technologických vozidel (SKTB TTM). Ta nyní působí jako firma nazvaná OAO Transport, sídlí v Nižním Novgorodu a dodává různé typy pásových vozidel do extrémních terénních podmínek. Na začátku nového století zařadila do nabídky též lehký prostředek TTM-1901 Berkut, který se v podstatě držel koncepce GPI-1910. Šlo tudíž o lyžové a pásové vozidlo, které obdrželo dvoumístnou uzavřenou karosérii z lehkého osobního automobilu, v tomto případě z typu VAZ-1111 Oka.

Nový design, lepší výkony
Také další prvky konstrukce byly převzaty z osvědčených zdrojů. Pro pohon tak sloužil motor z oblíbeného terénního automobilu Lada Niva, kdežto lyžový a pásový podvozek dodala firma Russkaja mechanika. Berkut v roce 2006 prodělal armádní zkoušky, ruské ozbrojené síly však nakonec žádné sériové kusy neobjednaly. Našel se ale jiný zákazník, a to Pohraniční služba, u které stále slouží všech zhruba dvacet vyrobených sériových exemplářů. Ruská armáda uvedla i přesné důvody, proč Berkut odmítla, hlavně nedostatečnou rychlost, nízké pohodlí a značnou hlučnost, ale zároveň potvrdila, že schvaluje celkovou koncepci a nadále má zájem o podobný prostředek. Inženýři OAO Transport se znovu pustili do práce a v roce 2012 představili novou verzi TTM-1901-40 Berkut-2. Původní hranatou karosérii nahradil zcela nový, již na pohled o dost elegantnější design s kovovým rámem a kompozitovými panely. Prostor osádky byl nově oddělen od prostoru motoru. Díky silentblokům se výrazně snížila hlučnost a také vibrace, což se pozitivně projevilo na rychlosti a terénní pohyblivosti. Motor VAZ-21213 o výkonu 65 kW zajišťuje rychlost přes 65 km/h a spotřeba benzinu činí asi 18 litrů na 100 km. Opět se použily i některé osvědčené prvky z civilního sektoru, mj. přístrojová deska z automobilu Lada Priora nebo hydraulický posilovač z vozidla Chevrolet Niva.

Také s kulometem na zádi
Ruští konstruktéři velmi důvtipně vyřešili systém regulace teploty, jelikož studený vzduch pro chlazení motoru se odebírá ze střechy kabiny, kdežto horké výfukové plyny slouží k vytápění. Berkut-2 tak své dvoučlenné osádce nabízí pohodlí v teplotách až –50 °C. Prvním zákazníkem se znovu stala ruská Pohraniční služba a následovalo Ministerstvo pro mimořádné situace, aby se roku 2016 přidala rovněž armáda, která zadala první objednávku na 40 exemplářů. Ty se od základní verze poněkud odlišují, protože mají o něco silnější motor, řidič obdržel i přístroj pro noční vidění a na zádi se nacházejí i dvě nouzová místa pro přepravu dalších dvou mužů, kteří odtamtud mohou vést palbu z kulometu PKP Pečeněg ráže 7,62 mm. Prostředky Berkut-2 plní v arktických brigádách také podobné pomocné role jako skútry AS-1 včetně tažení nákladních saní o váze až 300 kg či vlečení lyžařů na lanech. Objevily se též na vojenských přehlídkách a firma OAO Transport již oznámila, že pracuje i na výkonnější verzi, která má dostat dieselový motor a samočinnou převodovku. Berkut-2 se dodává též pro civilní zákazníky, kteří si musejí připravit asi 700 000 rublů (tedy okolo 210 000 korun), zatímco skútr RM Tajga lze pořídit za méně než 430 000 rublů, resp. zhruba 130 000 korun.
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Parametry ruských lehkých sněžných vozidel

AS-1
Berkut-2
Max. kapacita
2 osoby
2 osoby
Provozní hmotnost
430 kg
1200 kg
Užitečná nosnost
300 kg
300 kg
Celková délka
2,95 m
3,87 m
Celková šířka
1,15 m
1,73 m
Celková výška
1,46 m
1,79 m
Výkon motoru
44 kW
65 kW
Max. rychlost jízdy
90 km/h
65 km/h
Max. dojezd
250 km
500 km
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