KAMAZ-53949:
Malý příbuzný velkého Tajfunu

V posledních letech se představilo široké spektrum nových typů ruských vojenských osobních i nákladních automobilů. Zatím nejnovějším přírůstkem je obrněnec KAMAZ-53949, který patří mezi typy MRAP střední kategorie. Do jeho budoucnosti však možná dost nepříznivě promluví současné vyhrocené vztahy mezi Ruskem a Západem.

Mezi kolovými obrněnými vozidly ozbrojených sil Ruské federace nyní patří priorita projektu Tajfun, podle jehož zadání zhotovily firmy KAMAZ a Ural prototypy šestikolových obrněnců těžké kategorie MRAP (Mine-Resistant, Ambush-Protected). Tato vozidla váží víc než 20 tun, ovšem ruská armáda bude zřejmě potřebovat i vozidla střední kategorie, přibližné ekvivalenty západních vozidel jako KMW Dingo 2, International MaxxPro, Force Protection Cougar nebo Thales Australia Bushmaster, tedy o váze mezi 10 a 15 tunami. Značka KAMAZ prezentovala své řešení v podobě vozidla, jež technologicky čerpá z programu Tajfun, ale je výrazně menší, což mu vyneslo i neoficiální označení „Tajfuněnok“.

Postupné uvolňování zpráv
V létě 2011 se veřejnost mohla konečně seznámit s prototypy těžkých obrněných vozidel série Tajfun, které představily automobilky KAMAZ a Ural. První z firem ovšem zveřejnila daleko více informací včetně kompletních parametrů svého šestikolového obrněnce či dalších záměrů rozvoje této typové řady. Kromě toho v srpnu 2011 publikovala i něco dalšího, co nebylo tolik očekávané, a to první zprávy o novém projektu obrněného terénního automobilu, který by měl využívat technologie vytvořené v rámci projektu Tajfun, avšak měl by být značně menší. V té době byly první počítačové kresby onoho vozidla prezentovány pod označením „Tajfuněnok“, což zjevně odkazovalo na technickou příbuznost s Tajfunem a zároveň na menší rozměry. Pak ale zprávy o tomto projektu přibližně na dva roky umlkly, až teprve v červnu 2013 se objevily fotografie z výrobní linky společnosti KAMAZ. Ty zachycovaly montáž automobilu, který se svými tvary značně podobal konceptu „Tajfuněnok“, ačkoliv oproti němu evidentně postrádal mohutné bloky pancéřování. A v listopadu 2013 navštívil továrnu společnosti KAMAZ velitel ruských Vzdušných výsadkových sil generálplukovník Vladimir Anatoljevič Šamanov, jemuž byl oficiálně představen prototyp nového automobilu. Firma KAMAZ tehdy poprvé oznámila, že vozidlo nese typové označení KAMAZ-53949, a zveřejnila první (a dosud i jediný) snímek funkčního prototypu obrněnce mimo výrobní halu.

Propracované pancéřování
Automobil vznikl fakticky coby interní iniciativa společnosti KAMAZ, a to dost možná i jako odpověď na některá vozidla stejné hmotnostní kategorie od konkurenční zbrojovky VPK, jako je VPK-3927 Volk či VPK-3924 Medvěď. Maximální užitečná nosnost by měla činit okolo tří tun a pancéřová odolnost by měla odpovídat úrovni 3 podle normy STANAG-4569, popřípadě úrovni 6a podle ruské normy GOST R 50963-96. To reálně znamená, že karosérie obrněnce je odolná vůči průbojné (a)nebo zápalné munici ráže 7,62×54 mm, jakou dnes užívají především ruské lehké kulomety a odstřelovačské pušky. Pokud jde o odolnost vůči minám, osádka vozu by měla přečkat ve zdraví i situaci, kdy pod kolem exploduje protitanková mina obsahující až 10 kg TNT (což dle alianční normy STANAG-4569 odpovídá ochraně na úrovni 4a), případně když pod středem podvozku vybuchne mina s 8 kg TNT (to reprezentuje úroveň 3b). Grafika, jež zobrazovala původní návrhy vozidla „Tajfuněnok“, ovšem ukazovala i bloky pancéřování, které na prototypu chybějí, takže lze usoudit, že tyto bloky představují doplňkovou modulární ochranu, jež odolnost vozu dále zvyšuje. Stejně jako v případě větších vozidel Tajfun použila společnost KAMAZ též pro svůj menší obrněnec kombinaci nové ocelové slitiny (pocházející z ústavu NII Stali) a speciální keramiky, jež byla zakoupena od Izraele. Pokud jsou ony bloky přídavné ochrany podobně odolné jako u „velkého“ Tajfunu, pak by jimi vybavený automobil KAMAZ-53949 vzdoroval i palbě z kulometů ráže 14,5 mm.

Motor, podvozek a varianty
Pro pohon vozidla KAMAZ-53949 slouží dieselový šestiválcový motor Cummins 6 ISBe 350, podle informací amerického výrobce největší a nejvýkonnější agregát této kategorie pro lehké užitkové automobily. Produkuje výkon 257 kW (350 koní) při točivém momentu 881 Nm a je propojen s šestistupňovou automatickou převodovkou. Zásoby pohonných hmot mají vystačit na dojezd na rovném tvrdém povrchu cca 1200 km. Poháněna jsou pochopitelně všechna čtyři kola, jež jsou zavěšena na hydropneumatických závěsech. Automobil má na nápravách i mezi nápravami uzávěrky diferenciálů. Pneumatiky typu 14.00 R20 (čili radiální s šířkou 14 palců a průměrem ráfku 20 palců, což znamená šířku cca 36 cm a průměr ráfku 51 cm) jsou vybaveny systémem centrálního huštění. Prototyp vozu představuje základní podobu s jednoprostorovou karosérií, která má objem kolem 18 m3 a kromě řidiče a spolujezdce pojme osm vyzbrojených mužů. Na stropě se může nacházet dálkově ovládaná lafeta s kulometem KPVT ráže 14,5 mm. Značka KAMAZ však publikovala i zobrazení dalších dvou vyvíjených verzí. První odpovídá vozidlu, které nabízí prostor o objemu 12 m3 pro řidiče, spolujezdce a další čtyři muže a zadní modul o objemu 6,5 m3 pro výzbroj či výstroj; nabízí se tedy např. možnost vytvořit spojovací vozidlo. Druhá chystaná úprava má kabinu pro řidiče a spolujezdce, za níž se nalézá už jenom volný prostor pro užitkovou (např. skříňovou) nástavbu.

Otazníky nad budoucností
Prototyp obrněnce KAMAZ-53949 v současné době prochází zkouškami a předpokládá se, že vývojový program by měl být završen připraveností k sériové výrobě patrně v roce 2015. Loni se generálplukovník Šamanov vyjádřil v tom smyslu, že „jeho“ výsadkové jednotky by mohly mít zájem o pořízení zhruba dvaceti až třiceti sériových kusů, podle jejichž vyhodnocení by se mohly objednávky zvětšovat. Velkou otázkou ale zejména v současné době je, jak se na osudu bezesporu zajímavého obrněnce podepíšou politické a ekonomické okolnosti. Firma KAMAZ totiž patří mezi ty ruské firmy, které od počátku výrazně podporují intenzivnější spolupráci se Západem, což dokládá např. licenční výroba automobilů IVECO LMV (pod názvem KAMAZ Rys) nebo koneckonců také použití zahraničních součástí v obrněnci KAMAZ-53949. Naopak pro konkurenční společnost VPK (do jejíž struktury náležejí rovněž automobilky GAZ a Ural) je charakteristické zdůrazňování čistě domácího původu vojenských automobilů, což je zjevně pohled, jaký nejen upřednostňuje dnešní ministr obrany Sergej Šojgu (kdežto jeho předchůdce Serďukov významně podporoval spolupráci se zahraničím), ale jaký bude mít zřejmě přednost i kvůli mezinárodní situaci. Ruská armáda by logicky mohla preferovat „čistě ruské“ obrněnce a dodávky zahraničních součástí by mohly ohrozit sankce, případně neochota západních firem podílet se na ruském zbrojení. Zhoršení vztahů Ruska se Západem by proto mohlo jinak velmi slibný projekt vozidla KAMAZ-53949 dost poškodit.
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TTD prototypu KAMAZ-53949
Osádka + cestující
2 + 8
Bojová hmotnost
14 tun
Prázdná hmotnost
12 tun
Užitečná nosnost
2 tuny
Celková délka
6386 mm
Celková šířka
2448 mm
Celková výška
3318 mm
Světlá výška
433 mm
Výkon motoru
257 kW
Max. rychlost
105 km/h
Dojezd na silnici
1200 km
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