KAMAZ Patrul:
Nový obrněnec pro Vnitřní vojska

Do neustále se rozrůstající nabídky obrněných vozidel z Ruska přibyla další položka. Jedná se o obrněný automobil Patrul od značky KAMAZ, který ale není primárně určený pro ozbrojené síly ministerstva obrany, nýbrž pro Vnitřní vojska.

Výstava Interpolitex, každoročně konaná na výstavišti v Moskvě, se zaměřuje na techniku pro silové složky vnitřní bezpečnosti. V kontextu Ruské federace nejde jen o policii, zpravodajské služby a pohraniční službu, ale také o tzv. Vnitřní vojska (Vnutrennyje vojska), ozbrojené síly podléhající ministerstvu vnitra. Zjednodušeně je lze popsat jako četnictvo, byť faktem také je, že navazují na de facto vojenské útvary, které spadaly pod obávanou NKVD. V éře prezidenta Putina se dočkaly obnovení podpory a opět získaly veliký význam. Každopádně se dnes jedná o vysoce výkonné složky, jež jsou nasazovány nejen při rozsáhlém porušování zákonnosti, ale také v prakticky válečných operacích (zejména během konfliktů v Čečensku), a tudíž musí být vybaveny technikou v podstatě vojenského charakteru.

Jiný název pro projekt Vystrel-M
Nové obrněné vozidlo, jež se objevilo ve stánku Vnitřních vojsk na výstavě Interpolitex-2014, představuje produkt značky KAMAZ a nese označení Patrul. Při podrobnějším zkoumání jeho konstrukce a parametrů ale vyšlo najevo, že vlastně nejde o úplně nečekanou novinku, protože jeho vývoj byl avizován již v dubnu 2013, tehdy se ovšem jmenovalo jinak. Firma KAMAZ o něm nejprve informovala pod jménem Vystrel-M, což navazovalo na známý, ale kontroverzní obrněný automobil KAMAZ-43269 neboli BPM-97 Vystrel (více o něm v ATM 9/2013). Ten sice nabízel atraktivní design a slušnou odolnost proti kulkám z ručních zbraní, avšak ochrana proti výbušným hrozbám byla zcela nedostačující. Ačkoli získal několik objednávek, nelze jej v historii značky KAMAZ řadit mezi nějak zvlášť povedené úspěchy. Vozidlo, jehož program byl oznámený pod jménem Vystrel-M a které se nyní dočkalo realizace pod označením Patrul, již představuje úplně jinou konstrukci, a proto patrně dostalo nový název. Tentokrát se jedná o typické vozidlo kategorie MRAP (Mine-Resistance, Ambush Protected), o kterou dnes Rusko jeví mimořádný zájem (více např. v ATM 4/2013 a 7/2014) a u níž se klade důraz právě na to, v čem původní Vystrel značně zaostává. Obrněnec KAMAZ Patrul spadá mezi vozidla MRAP lehké až střední kategorie, neboť jeho plná hmotnost činí 12,7 tuny. Vedle dvoučlenné osádky dopraví až deset vyzbrojených mužů v zadním prostoru.

Obrněnec s americkým motorem
Jak je u (nejen) ruských obrněnců kategorie MRAP obvyklé, základem pro Patrul je podvozek z běžného vojenského nákladního automobilu, v tomto případě KAMAZ-4350. Konkrétně jde o modifikaci KAMAZ-43501, určenou právě pro montáž obrněných karosérií. Patrul proto má samonosnou jednoprostorovou karosérii, vyrobenou z pancéřové ocelové slitiny označené A3. Balistická odolnost karosérie by měla dle ruské normy GOST R 50963-96 odpovídat úrovni 5, což znamená vzdorování průbojné munici ráže 7,62×39 mm, popřípadě i běžné munici kalibru 7,62×54R mm; v rámci normy NATO STANAG 4569 je ekvivalentem zhruba Level 2. Pokud jde o odolnost vůči výbušným nástrahám, podvozek by měl osádku ochránit v případě exploze protitankové miny s náplní až 6 kg TNT (opět NATO STANAG 4569 Level 2), čemuž by měl napomáhat příčný průřez šasi ve tvaru V. Pancéřovaná karosérie vozidla má čtvery dveře, a to dvoje na pravé straně, jedny na levé straně a jedny vzadu, zatímco ve střeše se nachází celkem šest průlezů. Vojáci mohou vést palbu z osobních zbraní skrze šest střílen. O pohon vozidla se stará americký dieselový vidlicový šestiválec Cummins ISB 6,7-250, jenž zajišťuje výkon cca 250 koní (190 kW). Je propojen s mechanickou devítistupňovou převodovkou ZF 9S1310, jež přenáší výkon na všechna čtyři kola. Vozidlo jezdí na silnici rychlosti až 100 km/h. Do řadové služby u Vnitřních vojsk se má dostat v letošním roce.
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