Bumerang:
Třetí nová obrněná platforma ruské armády

Kromě těžkých a středních pásových obrněnců na platformách Armata a Kurganěc-25 bylo na letošní moskevské Přehlídce vítězství prezentováno i nové kolové vozidlo Bumerang. Nástupce současných kolových transportérů řady BTR se vyznačuje nejen nápadně velkými rozměry, ale také zcela odlišným konstrukčním uspořádáním.

Jestliže v západních armádách už řadu let probíhá v rámci diskuse o obrněných vozidlech spor „pásy vs. kola“, v případě armády Ruské federace nikdy nebyla zásadně zpochybněna teze, že jsou třeba obě kategorie vozidel. Dokládá to i prezentace nové generace obrněnců, do níž patří jak těžká pásová platforma Armata a střední pásová platforma Kurganěc-25, tak i nová kolová vozidla řady Bumerang. Jejich design představuje dramatické „rozloučení“ se způsobem, jímž jsou konstruovány klasické kolové transportéry série BTR (jako současné BTR-80/82), jejichž výhledovou náhradou se má platforma Bumerang stát.

Nepovedená konstrukce BTR-60
Vývoj sovětských kolových obrněných transportérů začal s vozidly BTR-40 a BTR-152, která využívala podvozky nákladních automobilů GAZ-63 a ZIS-151, na nichž byly umístěny nové, shora otevřené (teprve u pozdějších verzí uzavřené) pancéřované karosérie. Prvním obrněným transportérem v moderním smyslu se tedy stal až typ GAZ-49, daleko známější pod armádním označením BTR-60. Automobilka GAZ pro něj zvolila koncepci, která tehdy možná vyhlížela dobře, ovšem dlouhodobě se ukázala jako hodně nešťastná. Základem všech problémů je fakt, že se motorový prostor nachází vzadu. Přepravovaní pěšáci (resp. motostřelci) proto nemohou vystupovat z vozidla (neexistujícími) zadními dveřmi a jsou odkázáni na malá dvířka v bocích korby. Po vysednutí na bojišti jsou proto okamžitě vystaveni palbě nepřítele zepředu i ze stran a transportér jim neposkytuje ochranu. Typ BTR-60 byl navíc smutnou kuriozitou kvůli řešení pohonné soustavy se dvěma motory, dvěma převodovkami a dvěma rozvodovkami, které byly notoricky nespolehlivé a poruchové. Pozdější typy BTR-70 a BTR-80 sice některé z problémů odstranily, zůstávala ovšem ona neperspektivní základní koncepce. V 90. letech se firma GAZ intenzivně snažila propagovat vozidlo BTR-90, které mělo podstatně silnější výzbroj, de facto na úrovni BMP-3, stále však neopouštělo ono problematické základní uspořádání. Právě tehdy zřejmě ruská armáda pochopila, že dlouhodobé řešení otázky kolových obrněnců může přinést jedině naprosto nová konstrukce. Odmítla BTR-90 a jeho další vývoj ve formě projektu Gilza, objednala dočasné řešení v podobě vozidel BTR-82 (což je vlastně modernizovaný BTR-80 se silnějším motorem, novými přístroji atd.) a vyzvala společnost GAZ, aby vytvořila pro ruskou armádu koncepčně nový osmikolový obrněný transportér.

Největší kolový obrněnec na světě
Zadání se zhostila zbrojní divize automobilky GAZ, tedy firma VPK (Vojenno-promyšlennaja kompanija), která v roce 2011 získala od armády oficiální kontrakt na nový obrněnec. Ten byl následně vyvinut pod firemním označením VPK-7829 Bumerang. Nejvýznamnějším rozdílem oproti předchozím obrněncům série BTR je změna vnitřního uspořádání vozidla podle vzorce, jenž se shoduje s většinou současných západních vozidel této kategorie. Motorové oddělení se nachází vpravo vpředu a vlevo od něj je místo řidiče, následuje bojový úsek, kde sedí velitel a střelec (obsluhující dálkově ovládaný bojový modul nad touto sekcí), a konečně v zádi má své místo družstvo motostřelců. Vozidlo dopraví kromě tříčlenné osádky sedm až devět mužů, ale zdroje se liší právě ohledně přesné kapacity; záleží i na tom, jak budou vojáci vybaveni, neboť muži s novou sadou výzbroje a výstroje Ratnik (více v ATM 7/2014) zabírají víc prostoru než motostřelci se současnou standardní výbavou. V každém případě je ovšem Bumerang i daleko větší než vozidla řady BTR, jež sice mají hodně nízkou siluetu, ale nabízejí jen velmi stísněný a nepohodlný vnitřní prostor. BTR-80/82 má korbu o délce 7,65 m a výška po strop korby činí 1,9 m, kdežto obrněnec Bumerang je dlouhý asi 8,2 m a výška po strop korby dosahuje 2,3 m, s věžovým modulem je pak vozidlo vysoké bezmála 3 m. Zřejmě to bude největší osmikolový obrněnec na světě a dojem mohutnosti ještě podporují nápadně velká kola, jež mají v průměru kolem 1,3 m. Přesná bojová hmotnost vozidla zatím není známa, ačkoli se dá předpokládat, že kvůli snaze zachovat vysokou pohyblivost nebude nějak výrazně překračovat 20 tun a nejlehčí verze řady Bumerang by mohly vážit přibližně 15 tun.

Pohonná soustava a další prvky
Při vývoji obrněnce se dbalo na technickou příbuznost s pásovými vozidly série Kurganěc-25, což se odráží např. v použití shodného typu pohonné jednotky. Jde o turbodieselový šestiválec JaMZ-801, jehož producentem je Jaroslavský motorový závod (také součást společnosti GAZ) a který dodává výkon 700 až 750 koní (520 až 560 kW). Spekuluje se však i o tom, že sériové podoby obou obrněnců by měly dostat zdokonalenou verzi zmíněného agregátu, která by měla dodávat výkon cca 1000 koní (750 kW). Osm kol vozidla využívá zavěšení typu MacPherson, dobře jsou vidět i masivní pružinové tlumiče a obrněnec zatáčí prostřednictvím předních dvou náprav. Lze ale předpokládat, že (stejně jako BTR-90) má také režim smykového řízení, který by mu dovolil otáčení na místě, což může být nesmírně užitečné zvláště během bojů ve městě. Na silnici má Bumerang dosáhnout rychlosti až 100 km/h a na rozdíl od některých soudobých západních kolových obrněnců nepřišel o schopnost plavby, k čemuž slouží dvojice vodometů, instalovaných po bocích zádě korby. Ve shodě s dnešními trendy ale již nemá v bocích střílny, skrze které by mohli dopravovaní pěšáci pálit osobními zbraněmi; jediná střílna se tak nachází v rozměrných zadních dveřích. Kromě toho má vozidlo také dvojici velkých poklopů na horní straně zádě korby, které nejspíše slouží i pro velitele a střelce, kdežto řidič má masivní poklop v přední části korby. Z dalších nápadných prvků vozidla Bumerang lze uvést sklopný vlnolam na přídi a několik kamer, rozmístěných po obvodu, které se nejspíše starají o kruhový rozhled. Za zmínku také stojí, že konstrukce podvozku má v příčném průřezu dnes běžný tvar písmene V, aby byla omezena účinnost protitankových min.

Odolnost včetně ochrany NERA?
Základ pancéřování obrněnce Bumerang představují ocelové a keramické desky, jež pocházejí od ústavu NII Stali (který je pravděpodobně vyvinul ve spolupráci s Izraelci); sériovou výrobu zajišťuje společnost NEVZ-Keramiks. Jelikož se podle všeho jedná o stejné pancéřování, jímž jsou opatřeny i kolové obrněné automobily KAMAZ Tajfun, lze soudit, že jeho odolnost bude shodná, což znamená, že čelo vozidla by mohlo odolat snad i zásahům z kanonů ráže 30 mm a celá korba by měla být schopna vzdorovat palbě z kulometů ráže 14,5 mm. Na vozidlech série Bumerang (na rozdíl od obrněnců na platformách Armata a Kurganěc-25) sice nebylo zjištěno žádné přídavné pancéřování, je ovšem dosti pravděpodobné, že jako modulární je řešen pancíř boků korby a že sériové kusy budou opatřeny konzolami pro přídavnou vrstvenou, mřížovou a dynamickou ochranu. V této souvislosti se nedávno objevila i velmi zajímavá informace, že se na obrněncích řad Kurganěc-25 a Bumerang vyskytuje i tzv. nevýbušné reaktivní pancéřování (NERA), které má být údajně zabudováno v bočních „převisech“ nad koly vozidla Bumerang. Jak známo, běžná reaktivní ochrana funguje tak, že výbuch trhaviny uvede do pohybu kovové desky, na něž se poté „spotřebuje“ energie kumulativního paprsku nebo které poškodí kovový penetrátor. Ochrana typu NERA má dosahovat podobných účinků díky zvláštním materiálům, jejichž mechanické vlastnosti (zejména pružnost v tahu) způsobí po zásahu pohyb desek, mezi nimiž se materiál nachází. Ústav NII Stali na ochraně NERA pracoval a předpokládá se, že by tímto pancéřováním měl disponovat mj. tank T-90MS.

Dvě varianty s odlišnou výzbrojí
První prototyp obrněnce Bumerang byl dokončen v červenci 2013 a krátce poté byl předveden vybraným ruským činitelům na výstavě RAE-2013. První zkušební série vozidel vznikla mezi dubnem a prosincem 2014, aby byla připravena na květnovou Přehlídku vítězství. Ačkoli byly již dříve zaznamenány fotografie různých modelů či maket Bumerangu, první záběry skutečné podoby pronikly na veřejnost až 3. dubna 2015. Jednalo se o nácvik na polygonu Alabino a na jeho konci projela trojice Bumerangů s rudými vlajkami. Vozidla byla zakryta plachtami, bylo však patrné, že nesou jen nějaké malé bojové moduly. Ruské ministerstvo obrany publikovalo 4. května počítačovou grafiku nových typů vojenských vozidel z přehlídky, která potvrdila, že Bumerang v této verzi reprezentuje obrněný transportér s dálkově řízeným bojovým modulem Burevěstnik 6S21 (stejným jako u pásového transportéru Kurganěc-25); výzbroj tvoří kulomet NSVT ráže 12,7 mm. Kromě toho se na věnci modulu nachází celkem 12 vrhačů dýmových či jiných granátů, jež tvoří efektory systému aktivní ochrany „soft-kill“. Ale již 27. dubna byl při nácviku v Moskvě zaznamenán odlišný Bumerang, jenž byl sice opět zakrytý plachtou, ovšem tentokrát bylo jasné, že nese větší bojový modul s kanonem a raketami. Právě tato podoba pak skutečně vystoupila na Přehlídce vítězství 9. května 2015, kterou uzavírala trojice Bumerangů s vlajkami tří hlavních složek ruských ozbrojených sil (tzn. pozemních sil, letectva a loďstva). Tato verze odpovídá bojovému vozidlu pěchoty a má bojový modul KBP Epocha (nazývaný i Bumerang-BM), na němž je namontován 30mm kanon 2A42, 7,62mm kulomet PKTM a čtyři protitankové střely Kornet-D. Shodný modul nesou i bojová vozidla pěchoty na šasi Armata a Kurganěc-25, jež mají též komplex aktivní ochrany „soft-kill“ (s týmiž vrhači jako na modulu 6S21), který však na vozidle Bumerang není přítomen.

Spektrum připravovaných verzí
Část pramenů uvádí, že obrněný transportér Bumerang bude zařazen do služby pod oficiálním názvem K-16, zatímco bojové vozidlo pěchoty ponese označení K-17 (analogicky u pásových vozidel na platformě Kurganěc-25 se údajně plánují označení B-10 a B-11). Kromě toho by se ale měla objevit široká škála dalších variant. V podobě modelů již bylo představeno velitelské vozidlo KŠM (nemající věž, ale vyznačující se nápadnými prutovými anténami) a vozidlo pro elektronickou rozvědku a elektronický boj Infauna (na kterém je umístěn zvedací stožár, který nese složitý anténní komplex). Posléze má vzniknout průzkumné vozidlo, obrněná ambulance, nosič minometu, nosič protitankových řízených střel či protiletadlový systém. Pravděpodobně je v plánu montáž 120mm zbraně řady Nona/Věna, jež může plnit funkce minometu, houfnice a kanonu, a spekuluje se rovněž o projektu „kolového tanku“ nesoucího 125mm tankové dělo. Prototyp podobného obrněnce opatřeného 85mm kanonem vznikl již na šasi BTR-70 (a dostal jméno 2S14 Žalo-S) a svého času se pracovalo na podobném derivátu BTR-90, na němž by se nacházela věž výsadkového pásového vozidla 2S25 Sprut-SD (toto vozidlo mělo mít označení 2S28 Sprut-K). Nabízí se tudíž možnost instalovat na šasi Bumerangu věž z modernizovaného pásového prostředku 2S25M Sprut-SDM1. Dále se předpokládá, že se bojové vozidlo pěchoty výhledově vyzbrojí novým bojovým modulem BM-57, resp. AU-220M, na němž je instalován rychlopalný kanon ráže 57 mm. V příštím roce by měly být ukončeny testy dvojice základních pěchotních vozidel a ihned poté se má rozběhnout sériová výroba, aby vozidla řady Bumerang mohla začít nahrazovat BTR-80 a jejich deriváty. Nejpozději pro rok 2020 se pak předpokládá uvolnění nových kolových obrněnců i pro světový trh.
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Konkurence z Uralvagonzavodu
Ačkoliv ruská armáda zadala vývoj nového kolového obrněnce společnosti VPK, ve hře byla i jiná možnost. V roce 2013 se světu představil osmikolový obrněnec ATOM, který vznikl jako výsledek spolupráce zbrojovky Uralvagonzavod a firmy Renault Trucks Defense (ta náleží do struktury korporace Volvo). Vozidlo s dnes obvyklou koncepcí s motorem vpředu a prostorem výsadku vzadu bylo pojato jako bojové vozidlo pěchoty a bylo vybaveno modulem AU-220M s 57mm kanonem, ovšem už při první prezentaci byly ukázány koncepty dalších verzí. ATOM byl oficiálně popisovaný jako soukromá iniciativa společnosti Uralvagonzavod pro zahraniční zájemce, ale bylo veřejným tajemstvím, že by zbrojovka z Nižního Tagilu ráda prosadila nové vozidlo i v ruské armádě, a proto fakticky šlo i o konkurenci pro VPK-7829 Bumerang. Firma Uralvagonzavod chtěla využít svého silného postavení ve vojensko-průmyslovém komplexu a nejspíše sázela také na to, že jí pomůže spolupráce se zahraničním partnerem, protože dřívější ministr obrany Anatolij Serďukov byl zastáncem zbrojní kooperace Ruska se Západem. Právě to se pak ale obrátilo proti projektu ATOM, protože nový ministr obrany Sergej Šojgu naopak začal znovu prosazovat zbrojní autonomii Ruska a potvrdil podporu projektu Bumerang. Další ranou pro ATOM bylo zbrojní embargo Evropské unie kvůli zapojení Moskvy do konfliktu na Ukrajině, kvůli čemuž firma Volvo v dubnu 2014 přerušila spolupráci. Firma Uralvagonzavod sice oznámila, že hodlá v programu pokračovat samostatně, avšak podvozek obrněnce ATOM je prakticky derivát francouzského VBCI a firma Uralvagonzavod nemá s kolovými šasi příliš zkušeností, takže lze spíše usuzovat na úplný konec projektu.
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