GAZ-3409 Bobr:
Ruský pomocník českých hasičů

Bez ohledu na politické postoje vůči Rusku se prostě nedá zpochybnit, že tato země patří na světovou špičku v sektoru vozidel pro extrémní terénní a klimatické podmínky. Nelze se tedy divit, že se také Hasičský záchranný sbor ČR rozhodl zavést do výbavy dva ruské „pásovce“, resp. dvě plovoucí vozidla GAZ-3409 Bobr.

Značka GAZ (Gorkovskij avtomobilnyj zavod) z města Nižnij Novgorod (dříve Gorkij, odtud název) se stala takřka synonymem sovětského a ruského automobilismu, jelikož od ní pochází řada slavných typů. Určitě není třeba představovat terénní GAZ-69 či limuzíny GAZ-13 Čajka a GAZ-24 Volga. Ze soudobé produkce lze připomenout typ Tigr, v podstatě ruský ekvivalent amerického „Humvee“. Poněkud méně známý je ale fakt, že do nabídky této firmy náleží také speciální obrněnce (jelikož značka GAZ tradičně dodává i osmikolové transportéry řady BTR) a obojživelné „pásáky“ pro vojenské i civilní zákazníky.

Z historie „pásovců“ GAZ
Automobilka GAZ (na počátku zvaná NAZ) vznikla v roce 1932 za vydatné pomoci americké společnosti Ford a nejdříve vyráběla zejména licenční kopie amerických vozů. Později se sice konstrukčně osamostatnila, avšak inspiraci zpoza oceánu ještě dlouho nedovedla zapřít. Vedle běžných osobních a nákladních aut začala vyrábět i vozidla pro Rudou armádu a činila pokusy s pásovými a polopásovými prostředky. Během války se podílela na produkci lehkých tanků a to samozřejmě poskytlo zkušenosti pro další vývoj „pásovců“, a proto v první polovině 50. let vznikl neobrněný pásový transportér a tahač GAZ-47, který sovětská armáda přijala do služby pod označením GT-S. Na konci 60. let přibyl větší a výkonnější GAZ-71, který vojáci nazvali GT-SM. Sériová produkce pásových vozidel ale neprobíhala v mateřském závodě firmy GAZ, nýbrž ve filiálce ve městě Zavolžije, jež obdržela název ZZGT (Zavolžskij zavod guseničnych ťagačej, Zavolžský závod pásových tahačů). Převážně vojenské zaměření produkce se muselo po rozpadu SSSR změnit, takže nyní ZZGT funguje zejména jako subdodavatel dílů pro GAZ, avšak stále dodává i pásová vozidla. Mezi nejoblíbenější a nejúspěšnější typy patří GAZ-3409 Bobr, jehož sériová produkce se rozběhla v roce 2006.

Bez problémů i na silnici
GAZ-3409 se řadí do kategorie, kterou ruština označuje novotvarem „sněgobolotochod“, resp. cosi jako „vozidlo do sněhu a bahna“. Většinou se jedná o neobrněné pásové prostředky, které nabízejí i schopnost plavby a mohou dopravovat osoby, náklady či účelové nástavby. Platí to i pro Bobra, jehož podvozek obsahuje na každé straně šestici pojezdových kol (z nichž každé je odpružené torzní tyčí), přední napínací kolo, zadní hnací kolo a dvě horní kladky. Coby pohon se užívají různé typy dieselových motorů. Většina zákazníků volí americký Cummins ISF 2.8, jenž produkuje výkon 96 kW, lze však namontovat též motor GAZ-5601, což je licenční verze agregátu rakouské firmy Steyr. Dodává výkon 81 kW, ale je méně náročný na spotřebu paliva. Výkon je přenášen za pomoci mechanické převodovky GAZ s pěti stupni vpřed a jedním vzad a vozidlo má rovněž druhou redukční převodovku. Řízení se odehrává s využitím pák, pomocí nichž se brzdí pásy, takže se Bobr může točit i na místě. Díky pásům s gumovými bloky může bez problémů jezdit též po běžném silničním povrchu rychlostí kolem 65 km/h, byť v praxi se na větší dálku zpravidla transportuje spíše na přívěsovém podvalníku. Otáčení pásů zajišťuje i pohyb po vodní hladině max. rychlostí 6 km/h. Bobr může dopravovat užitečnou zátěž 600 kg a zvládne rovněž tažení přívěsu o hmotnosti až 1300 kg.

Klienti zejména ze Sibiře
U vozidla ruského původu patrně nepřekvapuje značná tolerance vůči extrémním klimatickým a terénním podmínkám. Výrobce tudíž u Bobra zaručuje plné fungování v teplotách od –45 do +40 °C a v nadmořských výškách až 4000 m. Celokovová třídveřová karosérie vozidla se tedy může pochlubit také hodně výkonným systémem vytápění, jenž zabezpečuje pohodlí pasažérů i v mrazivých sibiřských pustinách, pro které byl Bobr koneckonců primárně konstruován. Do zadního prostoru jsou zabudovány lavice, kde nejčastěji sedí čtyři osoby, takže včetně řidiče a spolujezdce přepraví Bobr šest lidí, nouzově však zvládne i víc. Kromě této základní uzavřené podoby se vyrábí také verze GAZ-34091, která má vzadu otevřenou ložnou plochu s plachtou. Lze ji použít i jako platformu pro různé účelové nástavby, jako je hasičské vozidlo nebo vrtná souprava. Základní uzavřená podoba se někdy konfiguruje také jako sanitka. Tento výčet tedy napovídá, z jakých subjektů se rekrutuje největší část uživatelů vozů Bobr. Nejčastěji se jedná o hasičské či záchranářské útvary, které operují na dalekém severu. Několik Bobrů provozují i elitní policejní jednotky OMON. Další slouží u lesníků či těžařů, byť mezi zákazníky patří též soukromé osoby, zejména zámožní lovci a dobrodruzi.

Bobr ve Vrchlabí a Žďáru
Kvality prostředku GAZ-3409 Bobr zaujaly také vedení Hasičského záchranného sboru České republiky, jenž od poloviny minulé dekády hledal moderní pásová dopravní vozidla. Proběhlo výběrové řízení, z něhož vzešlo rozhodnutí zakoupit jedno dvoudílné švédské vozidlo BV 206 a dvě ruská vozidla GAZ-3409 Bobr ve standardní verzi pro převoz osob. Samotné pořízení se odehrálo v prosinci 2007, vozidla byla získána od nyní už neexistující společnosti Land Rover Mejznar ve Vrchlabí a pro české hasiče je upravila firma Eltrans Liberec. První Bobr odebrali přímo hasiči ve Vrchlabí v Královéhradeckém kraji (loni jej však předali do Horní Malé Úpy), kdežto druhé vozidlo se nachází na hasičské stanici Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Jako zdroj pohonu obou kusů byl vybrán úspornější motor GAZ-5601. Vozidla mají běžný červený nátěr s bílými pruhy a převážejí speciální výbavu, mj. lanový naviják Come-up Winch o tažné síle 40 kN, motorovou pilu Husqvarna, ruční nářadí, hasičské přístroje či digitální radiostanice Matra Pegas. Kromě samotných Bobrů byly pořízeny také přívěsové podvalníky APS-75P pro snazší transport. Každý Bobr včetně podvalníku stál přibližně 2,4 milionu korun a obě vozidla se opravdu osvědčila. Obě již mají za sebou mnoho úspěšných hasičských a záchranných akcí, při kterých zasahovala v obtížném horském a lesním terénu.
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Základní technické údaje
Dopravní kapacita: 6 osob
Prázdná hmotnost: 3600 kg
Užitečná nosnost: 600 kg
Celková délka: 4,50 m
Celková šířka: 2,00 m
Celková výška: 2,50 m
Světlá výška: 0,43 m
Výkon motoru: 81 kW
Max. rychlost jízdy: 65 km/h
Max. rychlost plavby: 6 km/h
Dojezd na silnici: 600 km

Větší obojživelník Irbis
Kromě prostředku GAZ-3409 Bobr se v portfoliu značky GAZ, resp. podniku ZZGT nalézají i další konstrukce pásových obojživelníků. Patří mezi ně mj. GAZ-34039 Irbis, jenž je postaven na šasi vozidla GAZ-34039, jež vzniklo v zásadě jako evoluce vojenského „pásovce“ GT-SM, známého též pod firemním názvem GAZ-71. Tyto armádní prostředky se vyznačují vojenskou strohostí a hranatými tvary, kdežto Irbis dostal elegantní karosérii, jež se podobá dodávkovým vozům řady GAZ Gazel. Provozní hmotnost činí 5 tun, z čehož až 2 tuny může tvořit užitečný náklad. V osobní úpravě nabízí Irbis sedadla pro řidiče, spolujezdce a deset cestujících, ovšem jeho vnitřní prostor se dá uzpůsobit rovněž k přespání čtyř osob. O pohon se stará turbodiesel, který produkuje výkon 90 kW, což stačí na rychlost jízdy 60 km/h. Irbis samozřejmě dovede i plavat, a to rychlostí 6 km/h. Veřejnost jej mohla poprvé spatřit v roce 2010 a o rok později se rozběhla sériová produkce. Vedle osobní a nákladní verze se vyrábějí i provedení s účelovými nástavbami, např. hasičská stříkačka či vrtná souprava, ale Irbis se příležitostně uplatňuje také jako ambulance nebo jako vozidlo pro arktické expedice.

Vojenští předchůdci
Výroba lehkých tanků za druhé světové války poskytla automobilce GAZ rozsáhlé zkušenosti s pásovými vozidly, které poté konstruktéři využili pro vývoj vlastních typů. Nepustili se však do tanků, nýbrž do nepancéřovaných vozidel. První z nich dostalo firemní jméno GAZ-47, ale do historie se zapsalo spíš pod názvem GT-S (guseničnyj transporťor-sněgobolotochod), který mu dali vojáci. Šlo o 3,5 tuny vážící pásové vozidlo, které vedle dvou členů osádky přepravilo devět cestujících či tunu nákladu. Benzinový motor o výkonu 51 kW mu propůjčoval nejvyšší rychlost 35 km/h a také schopnost plavby. Sériová produkce začala v roce 1954 a pokračovala deset let. Většinu vyrobených kusů samozřejmě převzala sovětská armáda, ale řada exemplářů zamířila také např. ke stavebním, těžebním či energetickým podnikům, které si cenily výborné terénní průchodnosti vozidla a jeho odolnosti vůči drsnému klimatu Sibiře. Značka GAZ proto brzy rozběhla vývoj nástupce, jenž se začal sériově vyrábět v roce 1968 pod firemním názvem GAZ-71. Známějším se však opět stalo vojskové označení, které znělo GT-SM a sdělovalo, že jde o modernizované vozidlo, byť fakticky šlo o zcela novou konstrukci. Opět mohlo převážet až tunu nákladu, ale motor o výkonu 86 kW zajistil maximální rychlost až 50 km/h. Později se objevily další obměny, např. GAZ-3403 s vyšší nosností či provedení GT-SM-D s dieselovým motorem. Podvozek GT-SM se využil také pro lehký výsadkový obrněný transportér GT-MU, jenž se uplatnil např. jako spojovací vozidlo, ambulance nebo vozidlo pro chemický průzkum, ačkoliv nejčastěji sloužil jako dělostřelecký tahač. Pro civilní zákazníky vznikl stále vyráběný GAZ-34039 s dieselovým pohonem a nosností 1,5 tuny. Ačkoli se základní podoba „pásovce“ GT-SM dávno zařadila mezi morálně zastaralé konstrukce, v sibiřských pustinách ji lze dosud potkávat jako spolehlivého a výkonného „pracanta“.
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