KAMAZ Platforma-O:
Ruská nejtěžší váha nové generace

Letošní květnová „Přehlídka vítězství“ ve městě Naběrežnyje Čelny měla skutečně neobvyklou povahu. Tamní automobilka KAMAZ ji totiž využila k prezentaci některých svých výrobků, což veřejnosti dovolilo poprvé spatřit prototypy těžkých vozů řady Platforma-O, od nichž si Rusko slibuje dosažení nezávislosti na zahraničních podvozcích.

Již nejednou jsme se věnovali vývoji moderních lehkých, středních a těžkých nákladních vozů pro ozbrojené síly Ruské federace, především od značek Ural a KAMAZ. Druhá z nich ovšem realizuje také úkol zkonstruovat novou řadu nejtěžších nákladních vozů, které mají sloužit pro dopravu nákladů o hmotnosti přes 50 tun, a to jako klasické nákladní automobily i jako tahače přívěsů a návěsů. Program dostal název Platforma-O a už od léta 2015 lze na ruském internetu narazit na fotografie prototypů, ovšem letos 9. května se výrobní závod Remdizel, který náleží do struktury značky KAMAZ, rozhodl předvést svoje nová vozidla široké veřejnosti, jež proto mohla spatřit prototypy KAMAZ-78504 a KAMAZ-7350.

Faktická závislost na Bělorusku
Tradičními dodavateli nejtěžších kolových podvozků pro sovětské a pak i ruské ozbrojené síly byly automobilky MAZ (později MZKT) z běloruského Minsku a BAZ (čili BZKT) z ruského Brjansku. Coby ukázky produktů té první lze uvést osmikolový MAZ-543, který tvoří šasi pro balistickou střelu R-17 Elbrus (neboli Scud-B) či raketomet Smerč, dále MZKT-7910, který je použit pro součásti protiletadlových systémů „rodiny“ S-300P, nový osmikolový MZKT-7930 Astrolog, sloužící pro raketové komplexy Iskander, a konečně největší MZKT-79221, který se používá jako platforma pro balistické rakety Topol-M a Jars a má šestnáct kol. Od společnosti BZKT pak pochází šestikolová a osmikolová vozidla série BAZ-6909, jež byla zkonstruována v rámci projektu Voščina-1. Patří k nim také sedlový tahač BAZ-64022, jenž slouží pro tahání návěsů s prvky protiletadlového systému S-400 Triumf. Tato automobilka se již dokonce stala součástí koncernu Almaz-Antej, který se stará o výrobu téměř všech protivzdušných kompletů pro ruské ozbrojené síly. Příčinou tohoto kroku (tedy příčinou pro rozhodnutí změnit hlavního producenta podvozků) bylo úsilí dostat se ze závislosti na Bělorusku, neboť vztahy obou zemí jsou hodně proměnlivé. Rusko se prostě nechtělo ocitnout v podobné situaci, která před časem reálně nastala kvůli Ukrajině, jejíž firmy fungovaly i coby subdodavatelé pro ruské zbrojovky, z nichž některé se kvůli tomu ocitly v nemalých problémech. Kreml tedy už v roce 2005 vydal pokyn zkonstruovat domácí podvozky nejtěžší kategorie.

Jak se rodil projekt Platforma-O
Kontrakty získaly automobilky BZKT a KAMAZ. První dostala zadání Voščina-2, které mělo vést ke vzniku řady vozidel s nosností do 50 tun, která by se poté využívala ve všech složkách ruských ozbrojených sil s výjimkou strategických raketových vojsk (RVSN). Vozidla pro tuto složku měla vytvořit společnost KAMAZ v rámci nového vědecko-výzkumného úkolu (NIR), jenž nesl krycí název Platforma a byl zahájen v roce 2008. Kromě různé nosnosti se ale lišily i technologickým rizikem, neboť BZKT měl použít konzervativní technologie, např. se počítalo s klasickou hydrodynamickou převodovkou, zatímco od firmy KAMAZ se požadovalo využití inovativních řešení, mj. elektrický přenos výkonu. Paradoxně to ale byla značka BZKT, jež se hned pustila do vývoje dieselelektrického vozu. Ten vznikl v rámci úkolu NIR Popular-1, nesl firemní označení BAZ-M6910E a byl představen v roce 2009, ale jeho zkoušky údajně nebyly úspěšné a firma BZKT se potýkala i s dalšími problémy. Krátce nato byl zastaven celý projekt Voščina-2 a zároveň skončily další úkoly, v jejichž rámci vznikaly mj. nové převodovky (NIR Jestěstvěnnica) nebo pneumatiky (NIR Ravnina). Pořád však běžely vědecko-výzkumné práce NIR Platforma u značky KAMAZ, které se roku 2010 změnily na zkušebně-konstrukční práce (OKR) pod krycím jménem Platforma-O. Kromě společnosti KAMAZ se na nich podílejí také další subjekty, mezi nimi např. Moskevská státní technická univerzita (MGTU) nesoucí jméno N. E. Baumana nebo závody Elektromašina a Aeroelektromaš. O projektu se občas mluví také pod zkratkou SKŠT, tedy speciální kolové šasi a tahače.

Čtyři základní typy automobilů
Širší veřejnost se mohla o existenci projektu Platforma-O dozvědět na akci Bronnicy-2011, na níž se objevil informační plakát se základními údaji a hrubými nákresy vozidel, jež tehdy ještě ve fyzické podobě zdaleka neexistovala. Plakát říkal, že úkol by měl být dokončen roku 2013, což zřejmě odkazovalo k plánované době vzniku prototypu, avšak snímky i neoficiální zprávy naznačují, že projekt nabral zhruba dvouleté zpoždění. V loňském roce to potvrdila informace z ministerstva obrany, jež oficiálně posunulo plánované zařazení do služby z roku 2020 na rok 2022. Zmíněný plakát rovněž uváděl, že v rámci OKR Platforma-O mají vzniknout čtyři různé typy vozidel, pochopitelně technicky blízce příbuzné. Posléze se skutečně objevovaly snímky, jež zachycovaly výrobu či testy prototypů těchto čtyř těžkých automobilů. Největším typem je KAMAZ-7850 se šestnácti koly, který má přepravit zátěž 85 tun, a druhým je KAMAZ-78509 s dvanácti koly a nosností přesahující 60 tun. Zbývající dva typy mají osm kol a mají fungovat jako tahače. Model KAMAZ-78508 má být schopen utáhnout přívěs o hmotnosti okolo 75 tun a počítá se s ním i pro úlohu letištního tahače, kdežto KAMAZ-78504 je sedlový tahač návěsů o maximální hmotnosti 90 tun. Podrobnější technické údaje zatím chybějí, ale zdá se, že firma KAMAZ opravdu sáhla k dieselelektrickému systému, tzn. k elektrickému přenosu výkonu na kola. V roce 2012 sice od tohoto řešení údajně couvla, avšak v loňském roce opět informovala o tom, že dokončila vývoj dieselelektrické pohonné soustavy.

Veřejná ukázka dvou prototypů
Fotografie dokládají, že nejpozději od léta 2015 existují demonstrátory či prototypy všech čtyř plánovaných vozidel z programu Platforma-O. Na přehlídce, jež se uskutečnila 9. května 2017 ve městě Naběrežnyje Čelny, byl vystaven osmikolový tahač návěsů KAMAZ-78504 a kromě toho i dříve neznámý osmikolový typ KAMAZ-7350. Podle vzhledu jde o nákladní platformu, která může dopravovat nejrůznější typy zbraňových a jiných systémů. Zřejmě není třeba příliš zdůrazňovat, že dva největší podvozky řady Platforma-O, tedy šestnáctikolový KAMAZ-7850 a dvanáctikolový KAMAZ-78509, mají sloužit především pro balistické rakety v RVSN. Jako hlavní zátěž pro KAMAZ-7850 se předpokládají rakety Topol-M a Jars, tedy ty, jež dnes mají šasi MZKT-79221, zatímco na menší typ bude zřejmě umístěna vyvíjená raketa RS-26 Rubež, pro kterou se dříve počítalo s běloruským dvanáctikolovým podvozkem MZKT-79291. Nabízí se tedy otázka, k čemu bude sloužit osmikolová nákladní platforma KAMAZ-7350. Je možné, že ji automobilka vytvořila coby domácí alternativu k šasi MZKT-7930 Astrolog, tedy vlastně jako podvozek pro systémy série Iskander, popř. také pro jiné prostředky, které dnes využívají šasi běloruského původu (s výjimkou protivzdušných systémů, u kterých se nejspíše počítá již jen s šasi BZKT). Své vozy pochopitelně Rusku stále nabízí i firma MZKT a v jejich prospěch se vyjádřil i prezident Lukašenko, ale není pravděpodobné, že by Rusko program Platforma-O v tak pokročilém stádiu ještě chtělo zastavit. Lze proto očekávat, že po roce 2020 budou ruské strategické rakety využívat podvozky značky KAMAZ.
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