Azovec:
Další bizarní vozidlo z Ukrajiny

Na stránkách ATM jsme vám již několikrát představili improvizovaná vozidla, která se zrodila v důsledku bojů na Ukrajině. Dalším přírůstkem do galerie kuriozit je „městský tank“ Azovec, který vznikl v režii kontroverzní jednotky Azov.

Konflikt na Ukrajině vedl ke vzniku mnoha provizorních „bojových vozidel“. Nejčastěji jde o „podomácku“ opancéřované a vyzbrojené úpravy běžných terénních a nákladních vozidel, ale vyskytují se i originálnější konstrukce. Mezi subjekty, které projevily největší tvořivost, spadá pro-kyjevský Pluk Národní gardy Azov (dříve Dobrovolnický prapor Azov), sestavený hlavně z příznivců krajní pravice (včetně cizinců) a disponující též těžší technikou. Kromě obvyklých typů se v jeho arzenálu objevují nové konstrukce, neboť tato jednotka má vlastní „konstrukční kancelář“, která nese jméno „Inženýrská skupina Azov“.

Na podvozku z tanku T-64
První zprávy o ní se objevily v polovině srpna 2015 a přinejmenším bylo jasné, že nepůjde jen o ryze amatérské improvizace, jež se vyskytují u různých domobran či povstalců. „Inženýrská skupina Azov“ má totiž v čele skutečného experta, jímž je Nikolaj Michajlovič Stěpanov, jenž dříve působil jako náměstek ředitele Charkovského závodu dopravního strojírenství nesoucího jméno V. A. Malyševa. Spolu s ním pracuje jeho syn Sergej. Práce probíhají v továrně ATEK, jež se nachází na předměstí Kyjeva a dříve vyráběla traktory. Prvním skutečným výsledkem je obrněné vozidlo, které nese název Azovec. Náleží do kategorie tzv. bojových vozidel podpory tanků, jde tedy o pásový prostředek s odolností na úrovni tanku, ovšem s výzbrojí určenou pro likvidaci hrozeb, proti nimž tanky nenesou adekvátní zbraně, tzn. např. obsluh protitankových raketových systémů (jinak lze také říci, že jde o hybrid tanku a sestavy výzbroje, jaká je běžná u bojových vozidel pěchoty). Fakt, že vozidlo navrhl právě N. M. Stěpanov, není vlastně nijak překvapivý, protože tento muž se v minulosti podílel též na vývoji BMPV-64, tzn. pěchotního obrněnce na bázi T-64. A proto je i základem vozidla Azovec podvozek tanku T-64; zřejmě se jedná o (na Ukrajině nejběžnější) variantu T-64BV. Původní věž se 125mm dělem ale zmizela a korba byla zcela přepracována tak, aby nabídla pohodlný prostor pro čtyři členy osádky, a to řidiče, velitele a dva střelce. První dva zmínění mají k dispozici monitory, jež zobrazují signál z kamer poskytujících údajně kruhový rozhled. Výhledově by vozidlo mělo obdržet i výkonný infračervený senzor, aby mohlo efektivně bojovat i v noci.

Dvě samostatné „věžičky“
Zřejmě nejzajímavějším prvkem vozidla Azovec je ovšem jeho výzbroj, jež se nalézá ve dvou nezávislých „věžích“. Jejich základy představují dvě dálkově ovládaná střeliště ZPU-64, která původně nesla 12,7mm kulomet, ale nyní se na každém nalézá 23mm dvouhlavňový (původně letecký) kanon GŠ-23-2 a jeden 7,62mm kulomet PKT. Namísto dvojkanonů lze na „věžičky“ instalovat také čtyři až šest odpalovacích trubic pro protitankové řízené střely systémů Stugna nebo Barier. Každá „věžička“ má i šestici dýmových granátometů, z nichž je možno pálit také tříštivou municí, takže mohou plnit de facto i roli protipěchotních minometů. Řešení se dvěma samostatnými „věžičkami“ tak trochu připomíná sovětské vícevěžové tanky z 30. let, poněkud méně známým faktem však je, že ho využíval i prototyp bojového vozidla Objekt 781 z konce 80. let. V případě vozidla Azovec se každopádně zdůrazňuje, že je určeno hlavně pro nasazení ve městě; tomu odpovídá i silná ochrana, která zahrnuje údajně 500 bloků dynamické ochrany typů Nož a Duplet. Zatím jediný exemplář vozidla si 28. listopadu 2015 prohlédnul ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov. Při této prezentaci i při dřívějších ukázkách zněla prohlášení mj. ve smyslu, že Azovec je nejlépe obrněné vozidlo na světě, že by dokázal čelit i ruskému tanku T-14 Armata apod. Tyto spíše propagandistické proklamace necháme bez komentáře, ale stojí za zmínku, že „Inženýrská skupina Azov“ staví též další vozidla, jako je samohybný minomet Větěrok ráže 120 mm na podvozku plovoucího transportéru PTS. Konstruktér Stěpanov hodlá vyvinout i zcela nový typ tanku. Není však jasné, zda tato vozidla postoupí do sériové výroby, nebo zůstanou převážně na úrovni „kusových“ kuriozit.
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