Arktická sněžná vozidla:
TTM-1901 Berkut a Polaris Rampage

O mrazivé Arktidě se často hovoří jako o „hřišti“ budoucího střetu mocností, které budou stát o tamní zásoby surovin. Některé země už zformovaly vojenské jednotky pro extrémní podmínky Arktidy a vybavují je speciální technikou, mj. pásovými sněžnými vozidly. Nabízíme vám proto stručné seznámení se dvěma typy těchto prostředků.

V lednu letošního roku zveřejnilo ruské ministerstvo obrany snímky z činnosti 80. samostatné arktické motostřelecké brigády. Vedle psů plemene husky, sobů a sněžných skútrů Tajga se na nich objevila lyžová a pásová sněžná vozidla s uzavřenou kabinou Berkut-2, jež byla zařazena do služby v roce 2016. Dokazuje to, že Rusko přikládá operacím v Arktidě velký význam, byť v tom zdaleka není samo. Nenápadného, ovšem stále silnějšího soupeření o Arktidu se účastní také Kanada, jejíž armáda během loňské výcvikové operace Nunalivut otestovala nové sněžné pásové vozidlo Rampage od americké firmy Polaris. V rámci cvičení dojel tento prostředek až na severní pól a ihned vzbudil pozornost civilních zájemců.

Cesta k novému sněžnému vozidlu
Vývoj a výroba speciálních dopravních prostředků do arktických, resp. zimních podmínek má v Rusku dlouhou tradici, jež sahá do prvních let 20. století. Tehdy vznikly první aerosaně, tzn. saně hnané spalovacími motory s tlačnými vrtulemi, které se proslavily v údobí druhé světové války, potom se ale pozornost otočila k pásovým vozidlům. V roce 1962 byla při Gorkovském polytechnickém institutu vytvořena Vědecko-výzkumná laboratoř terénních vozidel (NILVM) a v průběhu následujících let z ní vzešly asi dvě desítky různých prostředků do sněhu či bahna (rusky „sněgochody“ a „sněgobolotochody“). Další zlom přišel roku 1975, kdy bylo vyrobeno sněžné vozidlo GPI-1910 s uzavřenou kabinou. Zjednodušeně je možno říci, že šlo o karosérii a motor automobilu ZAZ-968 Zaporožec na šasi podobném sněžným skútrům, resp. se dvojící lyží vpředu a dvojicí hnaných pásů vzadu. Sériově se vyrábělo a uplatňovalo se mj. jako prvek soustavy k vyhledávání a záchraně kosmonautů. V roce 1991 se od laboratoře NILVM oddělil tým, který vedl N. B. Veselov, a záhy vytvořil Zvláštní konstrukční a technologickou kancelář dopravních a technologických vozidel (SKTB TTM), dnešní společnost OAO Transport, která sídlí v Nižním Novgorodu. A právě tam se na počátku nového století zrodilo nové vozidlo, jež ideově navázalo na GPI-1910. Dostalo označení TTM-1901 Berkut a využívá prvky z lehkého auta VAZ-1111 Oka, zejména dvoumístnou kabinu. Pohon zajišťuje agregát VAZ-21212, jenž pochází z vozu Lada Niva, a pětistupňová převodovka, kdežto lyžový a sněhový podvozek byl převzat od sněžných skútrů Tajga od firmy Russkaja Mechanika. V roce 2006 prodělal Berkut armádní zkoušky, do služby jej však zařadila jen Pohraniční služba Ruské federace, u níž dnes jezdí většina z přibližně dvaceti sériových exemplářů.

Modernizace pro vojenskou službu
Zkoušky potvrdily celkovou správnost koncepce, poukázaly však i na některé nedostatky typu Berkut, zejména omezenou pohyblivost, nedostatečné pohodlí a příliš vysokou hlučnost. Proto byl rozpracován a v roce 2012 i představen zdokonalený model TTM-1901-40 Berkut-2, který se již na pohled podstatně liší. Karosérie využívá kombinaci kovového rámu a kompozitových desek, prostory osádky a motoru jsou odděleny tlumiči a jsou posazeny na silentblocích, takže se výrazně snižují vibrace a hlučnost, což zvyšuje stabilitu v terénu, účinnost soustavy pohonu a pohodlí osádky. Vozidlo obdrželo přístrojovou desku z automobilu Lada Priora, hydraulický posilovač řízení z typu Chevrolet Niva a výkonnější motor VAZ-21213, jenž navíc absolvoval úpravy, aby byl schopen spalovat speciální „arktický“ benzin; spotřeba činí asi 18 litrů na 100 km. Důvtipně je řešen systém regulace teploty, jelikož studený vzduch pro chlazení motoru se odebírá ze střechy kabiny, zatímco horké výfukové plyny motoru se starají o vytápění, a proto Berkut-2 bez problémů funguje i v teplotách kolem –50 °C. Prvním uživatelem se v roce 2015 stala Pohraniční služba, jež náleží pod zpravodajskou službu FSB, pak se přidalo Ministerstvo pro mimořádné události (MČS) a v roce 2016 zařadila Berkut-2 do služby též armáda, která si pro začátek objednala 40 kusů. Ty se od civilní podoby odlišují silnějším motorem, přístrojem pro noční vidění pro řidiče a dvojicí „nouzových“ míst pro další dva muže vzadu, kteří mohou obsluhovat 7,62mm kulomet PKP Pečeněg na lafetě. Kromě dvou až čtyř osob a nákladu se dá Berkut-2 použít i k tažení saní do hmotnosti 300 kg. Společnost OAO Transport již připravuje další verzi s dieselovým motorem a automatickou převodovkou, ale cenu sériového exempláře hodlá každopádně udržovat pod sumou 700 000 rublů.

Kanadská tradice sněžných vozidel
Také Kanada se může chlubit dlouhou tradicí vývoje a výroby sněžných vozidel. Dokonce lze říci, že to byla kanadská firma Bombardier, jež svého času v podstatě zformovala trh civilních sněžných dopravních prostředků na pásových, popř. polopásových podvozcích. Není však bez zajímavosti, že zakladatel firmy Joseph-Armand Bombardier zpočátku zřejmě vůbec nemyslel na uplatnění v armádě a svoji novou konstrukci směroval spíš na civilní zájemce. Rychle však přitáhl i zájem vojáků a produkty jeho firmy (např. typy Snowmobile, Ski Doo, Skidozer nebo Bombi) se dostaly do výzbroje kanadské armády i ozbrojených sil dalších států NATO. Menší počet koupila pro zkoušky dokonce i americká námořní pěchota. Firma pokračovala v činnosti i po smrti svého zakladatele (1964), pozici významného vojenského dodavatele však postupně ztrácela a stále větší význam v jejím portfoliu zaujímaly civilní dopravní letouny, jichž je dnes třetím až čtvrtým největším světovým dodavatelem. Tento proces byl prakticky završen v roce 2003, kdy byla divize sněžných vozidel Bombardier Recreational Products prodána, ačkoliv si uchovala název a logo. Mezi její nejúspěšnější produkty dnes patří terénní čtyřkolky Can-Am, na jejichž nápravy lze nasadit pásy, takže mohou dobře fungovat též ve sněhu, avšak speciální velká sněžná vozidla už v nabídce nejsou. Kanadská armáda však jevila zájem o nové vozidlo, jež by plnilo stejné úkoly jako kdysi stroje firmy Bombardier. Trochu paradoxně tedy oslovila firmu, jež patří mezi hlavní konkurenty značky Can-Am na trhu „čtyřkolek“, a sice americkou společnost Polaris Industries, resp. divizi Polaris Defense. Výsledek se dostavil v dubnu 2016, kdy se na velkém kanadském vojenském cvičení Nunalivut představilo i dosud zcela neznámé pásové vozidlo, které dostalo jméno Polaris Rampage.

Polaris Rampage na severním pólu
Cvičení Nunalivut představovalo součást tzv. Společného arktického experimentu kanadských ozbrojených sil (CAFJAE, Canadian Armed Forces Joint Arctic Experiment). Zkoušely se mj. již existující typy vozidel, a sice „osmikolka“ Ontario Drive and Gear Argo XT a sněžný skútr DEW Engineering D900, které kanadská armáda zakoupila v komerční podobě, avšak vozidlo Rampage představuje naprosto nový design, jenž vzešel ze spolupráce firmy Polaris Defense a úřadu DRDC (Defence Research and Development Canada). Během cvičení Nunalivut vojsko provedlo mj. přesun ze zátoky Resolute Bay až na severní pól, což znamenalo kolem 1700 km v naprosté pustině a skutečně extrémních klimatických a terénních podmínkách, což vypovídá o tom, jaké požadavky se na sněžná vozidla kladou. Firma Polaris i kanadská armáda ovšem o typu Rampage dosud publikovaly jen velmi málo konkrétních informací. Je známo, že projekt původně nesl název „Twin-Track Fully-Suspended Amphibious Terrain Vehicle“, a fotografie ukazují robustní vozidlo s dvoumístnou kabinou na pásovém podvozku, který disponuje velmi propracovaným systémem zavěšení. Pohon zajišťuje litrový motor Polaris RZR s výkonem 75 kW, max. rychlost činí zhruba 100 km/h a Rampage může i plavat, ale přesné údaje o způsobu pohonu ve vodě známy nejsou. V základní podobě má vozidlo jenom ochranný rám, ale ten se dá doplnit panely, čímž se promění v uzavřenou a vytápěnou kabinu. Na zádi se nachází místo pro nákladní paletu, zajímavostí je přítomnost konektorů pro nabíjení elektroniky. Rampage je zatím pouze pokusným demonstrátorem a lze očekávat, že případná sériová verze (o kterou by byl jistě zájem i na civilním trhu) může vypadat jinak, nepochybně však jde o další důkaz, že i Kanada přisuzuje Arktidě stále větší vojenský význam.
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Tabulka:
TTD sněžných vozidel řady TTM-1901 Berkut

Berkut
Berkut-2
Max. kapacita
2 osoby
2 osoby
Provozní hmotnost
900 kg
1200 kg
Užitečná nosnost
250 kg
300 kg
Celková délka
3,600 m
3,870 m
Celková šířka
1,730 m
1,730 m
Celková výška
1,775 m
1,790 m
Světlá výška
0,250 m
0,250 m
Výkon motoru
60 kW
65 kW
Max. rychlost jízdy
60 km/h
65 km/h
Max. dojezd
300 km
500 km
Max. nájezdový úhel
25 °
30 °
Max. boční náklon
25 °
25 °
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