Obrněný automobil Kombat T98

Před časem byl na českých televizních obrazovkách vysílán seriál Brigáda o skupině veteránů z Afghánistánu, kteří se posléze stali hlavami ruského organizovaného zločinu. Jeden z hrdinů seriálu jezdil ve zvláštním obrněném vozidle, jež zřejmě poznal jen málokdo. Jednalo se o vůz Kombat T98, který se ve svém oboru řadí k absolutní špičce. Jeho uplatnění se však rozhodně neomezuje na ruskou mafii, protože v nabídce výrobce jsou i specializované vojenské varianty vybavené účinnou výzbrojí.

Země bývalého Sovětského svazu stále nepatří k nejbezpečnějším. Přes výraznou konsolidaci Ruska je dosud velkým problémem organizovaný zločin, v některých oblastech existuje silný separatismus, dochází k teroristickým útokům a nelze opominout ani vnitřní politické souboje mezi reprezentanty různých přístupů k výkonu moci. Také Ukrajinu a středoasijské republiky je nutno pokládat za nestabilní a do značné míry nebezpečné oblasti. Nelze se tedy divit, že na území bývalého Sovětského svazu jdou velice dobře na odbyt obrněné automobily, které mají své majitele chránit před nejrůznějšími násilnými hrozbami. Jedničku v tomto sektoru zřejmě představuje vozidlo Kombat T98, které původně vzniklo jako jednoznačně civilní, ale dnes už se objevuje i v sortimentu vojenské techniky.

Dítě Gorbačovovy reformy
Všeobecně lze rozlišit dva základní přístupy ke konstrukci obrněných automobilů. Obvyklejší je použití komerčně běžně dostupných vozů (limuzín, SUV či dodávek), které specializované firmy doplňují pancéřováním; u nás se takovou činností zabývá mj. značka SVOS z Přelouče. Obrněné automobily tohoto druhu používají politici, podnikatelé (popř. „podnikatelé“) a další VIP, soukromé bezpečnostní služby a pochopitelně i banky a jiné subjekty nebo instituce, jež přepravují cenné náklady. Zřejmou nevýhodou tohoto konstrukčního přístupu je však fakt, že instalace několikatunového pancéřování zhoršuje jízdní vlastnosti vozu. Dále nelze adekvátně pancéřovat všechny části automobilu, neboť na pancéřové pláty mnohde zkrátka není prostor; častým problémem je i dosažení odolnosti proti výbušninám. Druhý přístup využívají vozidla, která jsou jako obrněná zhotovena už od počátku původním výrobcem. Nejvíce se uplatňují u ozbrojených sil (v Armádě ČR jsou to vozy IVECO LMV a KMW Dingo 2) a na civilní trh se dostávají spíše výjimečně. Jednou z výjimek je právě Kombat T98.
Výrobcem tohoto unikátního vozu je petrohradská společnost OOO Avtokad, resp. její divize Combat Armoring Group. Projekt vzešel z konstrukční kanceláře Dmitrije Parfenova, která se řadu let zabývá navrhováním obrněných automobilů, a to jak úprav běžných vozidel, tak zcela nových, od primární výroby vysoce odolných typů. Historie značky OOO Avtokad se táhne až do roku 1985. V rámci ekonomických reforem ji nechal založit sám Michail Gorbačov, aby se postarala o vývoj moderních automobilů v kategoriích, jimž se v Sovětském svazu do tehdejší doby nevěnovalo příliš pozornosti. Jednalo se mj. o sportovní auta, malé dodávky vhodné pro drobné živnostníky a právě také obrněné automobily. Část současné nabídky značky Avtokad tvoří obrněné verze běžných civilních vozů, jako je Mercedes-Benz G či Toyota Land Cruiser. Hlavní konstruktér Parfenov ale už od počátku 90. let uvažoval o produkci nového typu, který nebude mít výše zmíněné nevýhody. Projekt se rozběhl v roce 1998 a o dva roky později vyjel z bran továrny první prototyp nového obrněnce.

Ocelový monolit
Automobil Kombat T98 představuje principiálně novou konstrukci, ale využívá některé běžně dostupné prvky; bylo by samozřejmě zbytečně vyvíjet např. zcela nový motor. Firma Avtokad v tomto smyslu spolupracuje s americkým automobilovým koncernem General Motors. Dá se vlastně říci, že Kombat je vzdáleným příbuzným známého amerického obřího SUV Chevrolet Suburban, s nímž má společné určité komponenty podvozku a pohonné soustavy. Naprosto se však liší konstrukcí karosérie. Většina obrněných vozů má pevný rám, k němuž jsou připojeny pancéřové pláty. Kombat je naopak reprezentantem designu, který se v poslední době hodnotí jako vhodnější; má samonosnou karosérii, jejímž základem je jakýsi „monolit“ ze dvou vrstev oceli, který je spojený přímo s podvozkem.
V nabídce figurují dvě základní koncepce automobilu Kombat T98. První nese název VIP a je určena pro civilní trh, tedy např. pro byznysmeny a politiky. Mimořádné kvality vozu ale brzy vzbudily zájem ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, a tak se záhy objevila varianta Utility určená právě pro tento druh zákazníků. O tom, že typ Kombat T98 už pronikl na vojenský trh, ostatně svědčí jeho vystoupení na veletrzích vojenské techniky, mj. IDEX 2005 v Abu Dhabi; na ukázkovém polygonu Kombat parkoval poblíž bojového vozidla pěchoty BMP-3, při čemž byly patrné značné rozměry automobilu. Kombat patří do kategorie největších terénních vozů, jako je americký AM HMMWV (Hummer) či svého času dosti populární „luxusní monstrum“ Lamborghini LM-002 italské výroby, které se (ačkoli to není příliš známým faktem) prosadilo i v ozbrojených silách několika zemí. Rozdíl je ovšem v tom, že základní verze těchto vozidel nejsou pancéřované, o čemž se mohly nepříjemným způsobem přesvědčit i stovky příslušníků osádek automobilů HMMWV v Iráku a Afghánistánu, zatímco Kombat je vůz nejen terénní a luxusní, ale na prvním místě zcela mimořádně odolný.

Nabídka pancéřování
Nejzákladnější provedení automobilu Kombat T98 svou odolností odpovídá standardu, jenž se nazývá B2/B3. Karosérii tvoří dvě vrstvy německé oceli o síle 1 a 3 mm. Mnohovrstevné sklo má celkovou tloušťku 20 mm. Vůz odolá veškeré běžné krátké munici ráže 9 mm pro pistole a samopaly. Následuje úroveň nazvaná B4/B5, což v případě vozu Kombat znamená dvě vrstvy oceli o síle 4 a 3 mm a sklo o tloušťce 38 mm. To zastaví náboje střední balistické výkonnosti z moderních útočných pušek, tzn. např. 7,62mm střely z AK-47 či 5,56mm munici z M16. Na větší vzdálenost zastaví i „dlouhou“ 7,62mm munici z pušek a kulometů. A kromě toho může vzdorovat i granátům typu F1, RGD5 a RG-42. Od této úrovně je obrněn také podvozek, jenž vydrží exploze lehkých protipěchotních min.
Třetí úroveň představuje standard B6/B7. Karosérie vozidla je zhotovena ze dvou vrstev oceli, které mají sílu 5,5 a 4,5 mm, kdežto neprůstřelné sklo je silné 50 mm. Toto pancéřování musí z bezprostřední blízkosti zastavit kteroukoliv munici do ráže 7,62 mm, včetně protipancéřové průbojné z odstřelovačských pušek či kulometů. Kromě toho by mělo odolat jednomu granátu L2A2 nebo dvěma granátům DM51. Zesílené pancéřování podvozku této úpravy je v podstatě „sendvič“ složený z několika vrstev materiálu s buňkovou strukturou, který výborně pohlcuje energii výbuchu. Podvozek vozu Kombat standardu B6/B7 odolá nejen všem protipěchotním, ale dokonce i některým lehkým protitankovým minám.
Standard B6/B7 je zpravidla vrcholem odolnosti automobilů dostupných na civilním trhu. Ale Kombat tvoří výjimku i v tomto směru. Pro zvláště náročné (nebo možná zvláště paranoidní?) zákazníky figuruje v nabídce i varianta pancéřování SG1/SG2. Karosérii tvoří dvě vrstvy oceli o tloušťce 7 a 5 mm, mezi nimiž je vložena ještě vrstva keramiky. Skla mají tloušťku 70 mm a v případě zájmu lze montovat dokonce 90 mm silné prosklení. Pancéřování SG1/SG2 by mělo odolávat munici 12,7mm kulometů a protipancéřovým projektilům Brenneke SLS z brokovnic kalibru 12. A část pramenů dokonce uvádí, že některé části automobilu by měly vydržet snad i zásahy ze starších verzí pancéřovky RPG-7!

Motory a karosérie pro VIP
Vzhledem k vysoké hmotnosti pancéřování potřebuje Kombat dostatečně výkonný motor, což je nejspíše hlavní důvod spolupráce firmy Avtokad s americkou značkou GM, jež má největší zkušenosti s výrobou pohonných jednotek pro mohutná těžká auta. Základním motorem vozu Kombat T98 je zážehový vidlicový osmiválec GM Vortec o objemu šesti litrů, jenž produkuje výkon asi 250 kW. Za příplatek lze ovšem získat i 6,6litrový turbodieselový agregát Duramax dodávající výkon 222 kW a pro nejnáročnější je k dispozici gigantická varianta motoru Vortec o objemu 8,1 litru, která zajišťuje výkon přes 400 kW. Vozidlo má pětistupňovou samočinnou převodovku Allison 1000 a dvoustupňovou rozvodovku Autotrac 4WD, tzn. s pohonem všech čtyř kol. Kola na přední nápravě mají nezávislé zavěšení s torzními tyčemi, kdežto vzadu jsou zavěšena na dvouúrovňových pružinách; vzadu je i uzávěrka diferenciálu. Zkoušelo se rovněž hydropneumatické zavěšení kol, které umožňuje měnit světlou výšku. Kombat bývá pokládán za nejrychlejší obrněný automobil světa a patří i mezi nejrychlejší vozy s pohonem všech čtyř kol, neboť dosahuje rychlosti přes 180 km/h.
Modifikace Kombat T98 VIP určená pro civilní trh se nabízí ve dvou základních provedeních karosérie. První se nazývá Hard Top a jedná se o vozidlo se dvěma řadami sedadel a nekrytou ložnou plochou na zádi, kdežto verze Station Wagon je „kombi“ s krytým prostorem buď pro tři řady sedadel, nebo pro dvě řady a ložný prostor vzadu, případně pouze pro sedačky vpředu a velký nákladový prostor za nimi. Zajímavé také je, že zákazník si může zvolit mezi různými počty dveří, neboť u obou karosérií lze na každou stranu umístit jedny či dvoje dveře; obměna Station Wagon má navíc dvoukřídlé dveře na zádi. U verze Station Wagon existuje i možnost dodání automobilu s rozvorem i karosérií prodlouženými o 300, případně dokonce o 600 mm. U civilního luxusního vozidla je samozřejmostí dřevěný a kožený interiér, televize, přehrávač DVD, telefon, minibar a další podobné vybavení. Lze dodat též výkonný přední naviják, sadu velkých světlometů typu Bi-Xenon nebo zařízení Vebasto pro předehřívání motoru, jež zajistí rychlé nastartování pohonné jednotky za nízkých teplot.

Čtyři vojenské varianty
Poněkud méně obvyklé u luxusních vozů jsou ale další prvky volitelného vybavení, které opět připomínají, že Kombat je především obrněnec, který má chránit životy, zdraví či majetek své osádky. Vozidlo lze opatřit i střílnami pro ruční zbraně a do střechy lze zamontovat pancéřový poklop s oběžným kruhem pro zbraňovou lafetu. Právě zde leží hranice mezi provedením VIP pro běžný civilní trh a verzí Kombat T98 Utility, kterou značka Avtokad nabízí ozbrojeným a bezpečnostním složkám ve čtyřech různých subvariantách. První nese označení HMAV (High Mobility Armoring Vehicle) a je to pětidveřové obrněné vozidlo pro přepravu sedmi osob, do jisté míry obdoba civilního provedení Station Wagon.
Druhá vojenská subvarianta se nazývá ATC (Armored Troop Carrier) a od HMAV se odlišuje především tím, že ve střeše je umístěný poklop s lafetou pro kulomet, kterou obklopuje jakési pancéřované střeliště pro obsluhu zbraně. Jako základní typ výzbroje pro onu lafetu je uváděn 12,7mm kulomet Kord. V zadním prostoru ATC se nachází dvě řady po pěti sedačkách, takže včetně řidiče, spolujezdce a střelce (jenž stojí mezi oběma řadami sedaček) dopraví tato verze celkem třináct vyzbrojených mužů. Třetím vojenským modelem je FAV (Fast Attack Vehicle) čili určitá vojenská obměna civilní verze Hard Top. Oproti ní je ale zkrácena kabina a naopak prodloužena ložná plocha, kde tak vzniká místo pro zbraňovou lafetu, střelce a ještě další dvě sedadla. Konečně čtvrtou variantou je IVSO (Infantry Vehicle for Special Operations), což je dvoudveřový pick-up s velkou nákladní plochou, na níž se nachází zbraňová lafeta, místo pro střelce a dvě řady po čtyřech sedačkách. FAV a IVSO mohou kromě 12,7mm kulometu Kord používat také 14,5mm kulomet KPVT, či dokonce 23mm automatický kanon ZU-23. Navíc je lze opatřit bateriemi 55mm dýmových granátometů.
Kombat pochopitelně nepatří k levným vozům. Nejzákladnější civilní verze stála v roce 2005 přibližně 138 000 dolarů a typické provedení s pancéřováním typu B7 přišlo už na téměř čtvrt milionu dolarů. Přesto si Avtokad nemůže stěžovat na nedostatek zákazníků, protože prodává desítky kusů za rok. Kromě zemí bývalého SSSR míří tyto unikátní vozy i do USA a zemí na Středním Východě, např. Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Právě arabské státy se považují za hlavní zájemce o vojenské modifikace vozidla Kombat T98, neboť nehostinné rozlehlé pouště jsou ideálním prostředím pro zvláště odolné automobily, jež zároveň nabízejí vysokou rychlost, dlouhý jízdní dosah a účinnou výzbroj.
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TTD automobilu Kombat T98 (úroveň pancéřování B6)

Hard Top
Station Wagon
Celková délka
5150 mm
5350 mm
Celková výška
1950 mm
2100 mm
Celková šířka
2100 mm
2100 mm
Rozvor náprav
3400 mm
3500 mm
Světlá výška
300 mm
300 mm
Prázdná hmotnost
3750 kg
4150 kg
Provozní hmotnost
5000 kg
5150 kg
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