Kurganěc-25:
Nová generace ruských středních obrněnců

Největším lákadlem letošní Přehlídky vítězství v Moskvě byly těžké obrněnce série Armata, ale nemálo pozornosti přitáhla i pěchotní vozidla na platformě Kurganěc-25. Očekává se od nich, že za několik let začnou v ruské armádě střídat současné pásové obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty a různé speciální prostředky.

Po moskevském Rudém náměstí projely 9. května 2015 též dva nové typy středních obrněnců, resp. dva příslušníci nové „rodiny“ středních pásových vozidel jménem Kurganěc-25. Jednalo se o obrněný transportér a bojové vozidlo pěchoty, jež se od sebe odlišovaly skladbou zbraní a zajištěním aktivní ochrany. Oba však mají společné to, že by měly postupně zformovat základ výbavy motostřeleckých (tj. mechanizovaných) útvarů ruské armády, ve kterých mají nahradit především stávající vozidla řad BMP a MT-LB, a to nejen ta pro přepravu a podporu pěchoty, ale také široké spektrum odvozených účelových variant.

Pokračování trendu, nikoli revoluce
Nová vozidla řady Kurganěc-25 vyvinul a bude sériové vyrábět Kurganský strojírenský závod (Kurganmašzavod), v jehož nabídce dosud nacházíme všechny pěchotní obrněnce slavné série BMP. Obdobně jako v případě těžkých obrněnců na platformě Armata, jež pocházejí od firmy Uralvagonzavod (která se opakovaně snaží získat kontrolu i nad podnikem Kurganmašzavod), lze říci, že se jedná o zásadní kvalitativní změnu oproti vozidlům ze sovětské éry. Zároveň ale musíme uvést jeden „filozofický“ rozdíl. Jestliže totiž design Armata znamená takřka revoluci a vlastně konec klasické sovětské, resp. ruské konstrukční školy tanků, pak u vozidel „rodiny“ Kurganěc-25 je přece jen možno konstatovat jakousi návaznost na předcházející trend. Bojová vozidla pěchoty BMP-1 a BMP-2 byla navržena především s požadavkem na nízkou hmotnost (ta činí jen okolo 14 tun) a malou siluetu (výška po strop korby 1,6 m), za což se muselo platit takřka příslovečně stísněným prostorem, špatnou ergonomií a dnes již nevyhovující ochranou. Zásadní zlepšení v tomto smyslu přinesl obrněnec BMP-3 o váze necelých 19 tun, jehož korba je o 20 cm vyšší a který poskytuje také větší odolnost. Při vnějším pohledu na korbu obrněnce Kurganěc-25 lze konstatovat určitou tvarovou podobnost s BMP-3, ačkoli nový typ je výrazně větší, protože výška po strop korby činí okolo 2,1 m. Délka korby je však zhruba stejná jako u předchozích vozidel řady BMP, a to cca 6,6 m. Souhrnně lze říci, že Kurganěc-25 představuje dosavadní vrchol snahy ruských konstruktérů vyřešit základní nedostatky vozidel série BMP a zároveň zachovat některé jejich pozitivní vlastnosti.

Armáda musela změnit specifikace
Právě tyto požadavky ostatně stály u zadání, jež na počátku století zformulovala ruská armáda a jehož realizace byla přidělena právě společnosti Kurganmašzavod. Původní projekt nazvaný Kurganěc ovšem skončil v roce 2004 neúspěšně s tím, že zkrátka nelze dosáhnout požadované úrovně pancéřové ochrany při zachování bojové hmotnosti v kategorii vozidel řady BMP, tzn. mezi 15 a 20 tunami. Ministerstvo obrany se tak bylo nuceno smířit s tím, že bojová hmotnost obrněnce naroste na zhruba 25 tun, což se pak odrazilo i v názvu revidovaného projektu, který tedy zní Kurganěc-25. Design vozidla byl dokončen v roce 2011 a následovala stavba prvního prototypu, který pak byl vybraným politickým a vojenským činitelům předveden na neveřejné prezentaci v rámci veletrhu RAE-2013 v Nižním Tagilu. Krátce poté se objevily zprávy, že se plánuje představení veřejnosti na Přehlídce vítězství v roce 2014, avšak od toho bylo následně upuštěno. Kromě některých technických problémů patrně existoval zájem předvést světu nové střední pěchotní obrněnce spolu s další pozemní technikou nové generace (samozřejmě hlavně s těžkými vozidly série Armata), která v roce 2014 nebyla připravena, takže se tato prezentace přesunula na 9. května 2015. Na cvičišti Alabino a posléze v ulicích Moskvy se proto objevilo celkem dvacet vozidel Kurganěc-25, a to deset v provedení obrněného transportéru (vývojové označení Objekt 693) a deset v provedení bojového vozidla pěchoty (Objekt 695); kromě toho bylo zřejmě k dispozici několik záložních kusů. V každém případě lze ale soudit, že (podobně jako v případě obrněnců řady Armata) jsme viděli jen demonstrátory či prototypy, od nichž se definitivní sériové podoby mohou v lecčems odlišovat.

Podvozek, korba a pohonná soustava
Základem střední pásové platformy Kurganěc-25 je podvozek s korbou, jež je trochu podobná obrněncům řady BMP, avšak díky větší výšce působí daleko masivnějším dojmem. Ve většině moderních pěchotních obrněnců je motor vpředu vpravo a řidič sedí vlevo od motoru, zatímco ve vozidle Kurganěc-25 obsazuje motorové oddělení celou přední část korby, a tak má vlastně současně i roli „přídavného pancíře“ proti čelním útokům. V následujícím oddělení se nalézají sedadla řidiče (vlevo) a velitele (vpravo), z nichž každý má i vlastní poklop s periskopy. Řidič neužívá volant, nýbrž ovladač podobný tomu ze systému videoher Sony PlayStation, což bylo výslovně uvedeným záměrem designérů, aby si mladí vojáci na ovládání snadno zvykali. Třetí člen osádky plní roli střelce a sedí za nimi, tedy pod věží (resp. střeleckým modulem), která je ovšem ovládána dálkově a nijak nezasahuje do korby. Třetí sekci tvoří úsek k dopravě pěšáků, pro které je k dispozici osm sedaček. Ti nastupují a vystupují skrze rozměrné dveře, které jsou umístěny v zádi korby a otvírají se vpravo. Korba je usazena na podvozku, jenž má sedm párů pojezdových kol, tři horní kladky, pár zadních napínacích kol a samozřejmě také pár předních hnacích kol. Ohledně typu motoru je oficiálně známo jen tolik, že jde o turbodiesel s výkonem mezi 700 a 800 koňskými silami (tj. cca 520 až 600 kW). S největší pravděpodobností to bude motor JaMZ-7801 od firmy GAZ, ačkoli dřív se hovořilo i o jiných agregátech, např. o typech UTD-32K či UTD-72 od firmy Barnaultransmaš. Vozidlo Kurganěc-25 má každopádně jezdit na silnici rychlostí až 80 km/h a na rozdíl od řady dnešních obrněnců je obojživelné. Dva jeho vodomety mu dávají na hladině rychlost asi 10 km/h.

Modulární konstrukce pancéřování
Obojživelnost nového obrněného vozidla ostatně naznačuje též sklopný vlnolam na přídi, jenž současně plní roli doplňkového pancéřování čela. O tom, jak přesně je to se schopností plavby vozidla, se ale vedou diskuse v souvislosti s mohutnými bloky přídavného pancéřování, jež se standardně zavěšují na konzoly na bocích vozidla (na každé straně osm bloků). Není ale zatím jasné, co vlastně tyto bloky představují, resp. zda jde opravdu jenom o modulární pancéřování (nejspíše kovo-keramické od NII Stali, podobně jako u kolových obrněnců řady Tajfun), které má zvyšovat odolnost proti kumulativním hlavicím, nebo zda jsou tyto bloky také duté a svým výtlakem pomáhají při plavbě. Je ostatně otázkou, zda se ona uváděná bojová hmotnost 25 tun vztahuje k vozidlu také s těmito mohutnými bloky a jestli Kurganěc-25 dovede s těmito bloky plavat i v případě, že výtlak nezvyšují. Také kvůli montáži těchto bloků nejsou v bocích korby tradiční střílny, jediná střílna je v zadních dveřích. Přesné údaje o odolnosti jsou dosud tajeny, lze však očekávat, že základní pancéřování korby bude chránit přinejmenším proti kulometům ráže 12,7 mm, kdežto přídavné bloky pancíře budou schopné odolávat malorážovým kanonům a hlavicím pancéřovek řady RPG. Na předvedených vozidlech nebyla (pro někoho asi i trochu překvapivě) montována žádná dynamická ochrana, avšak nelze vyloučit, že definitivní podoba vozidla bude mít pancéřování vyřešené natolik modulárně, aby bylo možné kromě současných masivních bloků použít menší bloky dynamického pancíře. Důležitou roli v zajištění odolnosti nových vozidel hraje spektrum systémů aktivní ochrany.

Ochrana pro bojové vozidlo pěchoty
Právě řešení aktivní ochrany představuje jeden ze dvou hlavních rozdílů mezi oběma verzemi, které se objevily na přehlídce; tím druhým je pochopitelně výzbroj. Bojové vozidlo pěchoty je opatřeno věžovým modulem Epocha s 30mm kanonem, 7,62mm kulometem a čtyřmi střelami Kornet-D. Na věži jsou také instalovány tři senzory systému pasivní ochrany „soft-kill“, které mají tvar jakéhosi podivného mnohostěnu a jsou umístěny na přídi a obou bocích věže. K nim přísluší celkem šest podlouhlých hranatých dvouhlavňových vrhačů, z nichž se čtyři nacházejí vodorovně na spodní části přídi věže a zbylé dva svisle na zádi věže (pokud věž míří dopředu, vrhače míří kolmo do stran). S největší pravděpodobností se jedná o dýmové granátomety, ale je docela dobře možné, že jde o derivát systému z NII Stali pro ochranu horní polosféry, který je instalován na obrněncích řady Armata. Pokud tomu tak je, pak vrhače dovedou střílet nejen granáty generující dýmovou či aerosolovou clonu, ale též granáty tvořící klamné infračervené cíle nebo granáty produkující elektromagnetický impuls, který vyřadí elektroniku přilétajících protitankových řízených raket. Bojové vozidlo pěchoty však nese také systém aktivní ochrany „hard-kill“, který se poněkud podobá systému Afganit z vozidel řady Armata, avšak má menší ráži trubic a jiný tvar jejich krytů. Na věnci věže jsou nainstalovány dva jakési „vějíře“ po pěti trubicích, další čtyři trubice se nalézají na horní straně přední části korby a zbývající čtyři jsou umístěny na zádi korby. K tomuto kompletu přísluší senzory, jejichž rozmístění je však trochu zvláštní, neboť čtyři se nacházejí celkem logicky ve čtyřech rozích korby obrněnce, ale pátý je namontován asymetricky na levé horní hraně korby.

Další pozoruhodné součásti výbavy
Obrněný transportér postrádá popsaný komplet aktivní ochrany „hard-kill“, což je také důvod, proč jsou některé jeho bloky modulárního pancíře lehce odlišné, neboť v nich nejsou „výřezy“ pro zmíněné senzory onoho kompletu. Základní výzbroj obrněného transportéru tvoří dálkově ovládaná věžička 6S21 s kulometem ráže 12,7 mm, na které se kromě toho nalézají také prvky systému aktivní ochrany „soft-kill“. Jedná se v podstatě o shodný typ jako u bojového vozidla pěchoty se třemi mnohostěnnými bloky senzorů a několika podlouhlými vrhači granátů, liší se však uspořádání těchto vrhačů. Obrněný transportér má na věži čtyři svisle instalované vrhače se dvěma hlavněmi a ještě čtyři vrhače jednohlavňové. Z dalších pozoruhodných prvků, jež se na obou vozidlech řady Kurganěc-25 vyskytují, lze zmínit např. elektrooptický blok na přední části korby, který patrně obsahuje přístroj nočního vidění (a)nebo infračervený senzor a slouží k orientaci řidiče. Na obou obrněncích si lze povšimnout rovněž „displejových“ zařízení, resp. zobrazovacích prvků dvou druhů, z nichž první má sedm lineárních segmentů (prakticky jde o klasickou „digitální osmičku“) a druhý dvanáct bodových segmentů. O smyslu těchto zařízení se dosud vedou debaty a nelze vyloučit, že mohou plnit více funkcí. Primárně slouží snad jako signální zařízení k předávání povelů v rámci skupin vozidel (což by také vysvětlovalo, proč je na obrněném transportéru tento zobrazovač umístěn na zádi). Pokud pracují i v infračerveném spektru, mohou takto fungovat i v noci, ale nabízí se navíc možnost, že plní též roli generátorů klamných signálů. Ty by pak mohly sloužit k rušení protitankových raket s poloautomatickým naváděním na bázi sledování infračervené stopovky.

Odvozené verze a další perspektivy
Vedle obrněného transportéru (Objekt 693) a bojového vozidla pěchoty (Objekt 695) ale bude vyvinuta řada dalších verzí. Bojové vozidlo pěchoty má posléze dostat novou věž s vyvíjeným 45mm kanonem na beznábojnicové střelivo, popř. věž BM-57 s 57mm kanonem AU-220M (a tutéž zbraň má zřejmě používat hlavňový protivzdušný systém ZAK-57 Derivacija-SV z CNII Burevěstnik). Na platformě Kurganěc-25 se připravuje také vyprošťovací vozidlo, průzkumné vozidlo (které vystřídá obrněnce série BRM), vozidlo pro radiační a chemický průzkum, nosič protitankových střel a dělostřelecký systém se 120mm zbraní série Nona/Věna (jež může plnit úlohy minometu, houfnice a kanonu). Spekuluje se i o vzniku lehkého tanku se 125mm dělem či o instalaci systémů střel země-vzduch (jako je zkoušený systém středního dosahu Buk-M3). Prvky z platformy Kurganěc-25 se nejspíše uplatní i v další generaci výsadkových vozidel, jež výhledově nahradí současnou řadu BMD. Ve formě konkrétních projektových plánů a modelů byly představeny i dva speciální prostředky na šasi Kurganěc-25. Prvním z nich je velitelské a štábní vozidlo (KŠM) bez věže, ale s prostorem a výbavou k práci několika důstojníků. Druhý prostředek má jméno Palantin-P a je označován také jako „bod řízení průzkumu“ (PUR). Opět nemá věž, ale nese rozsáhlou sestavu senzorových a komunikačních zařízení na dvou velikých zvedacích stožárech (včetně antény pro družicové spojení). Sériová produkce základních verzí řady Kurganěc-25, tedy dvojice pěchotních vozidel, by měla začít zřejmě v roce 2017 či 2018, aby se po roce 2020 mohl z definitivních podob nových obrněnců stát základní prvek arzenálu motostřeleckých jednotek modernizované ruské armády.
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Bojový modul Epocha
Výzbroj bojového vozidla pěchoty na platformě Kurganěc-25 tvoří univerzální bojový modul, který se nejčastěji označuje jako Epocha, byť se vyskytuje také jméno Bumerang-BM (zřejmě byl totiž nejprve vyvinut primárně pro kolové vozidlo Bumerang). Modul vznikl ve zbrojovce KBP (Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija), je řízen dálkově a vůbec nezasahuje do korby vozidla. Jako základní zbraň se na něm nalézá známý 30mm automatický kanon 2A42, jenž se ale vyznačuje novým hranatým pláštěm hlavně. Pro kanon s max. dostřelem 4000 m je vezena zásoba celkově 500 nábojů, a to 160 protipancéřových a 340 tříštivo-trhavo-zápalných. Druhý typ lafetované zbraně tvoří koaxiální kulomet PKTM (6P7K), pro nějž je dopravována zásoba 2000 nábojů ráže 7,62 mm. Max. náměr lafety těchto zbraní činí 70 stupňů, a tak lze efektivně vést střelbu i na vzdušné cíle. Na bocích věže jsou instalována dvě dvojitá odpalovací zařízení pro protitankové řízené rakety komplexu Kornet-D (exportní označení Kornet-EM), které jsou naváděny po laserovém paprsku a mají max. dostřel 10 000 m. Prorážejí pancíř o ekvivalentní síle cca 1300 mm a dovedou ničit i pomalejší vzdušné cíle. K práci střelce slouží hranatý blok senzorů, umístěný vpravo od kanonu 2A42 a obsahující televizní kameru, infračervený senzor a laserový dálkoměr a zaměřovač. Druhý senzorový blok se nachází na vyvýšené pozici vlevo a je obsluhován velitelem. Lze proto vést palbu i na dva cíle zároveň (resp. používat hlavňové zbraně a protitankové rakety proti dvěma odlišným cílům) a v případě potřeby existuje rovněž možnost převzetí ovládání celého modulu velitelem.

Bojový modul 6S21
Na obrněném transportéru na platformě Kurganěc-25 je instalována kulometná věžička, jež se označuje jako 6S21 a je produktem podniku CNII Burevěstnik, který dnes představuje součást korporace Uralvagonzavod. Věžička (resp. zbraňový modul) je opět dálkově ovládaná a vůbec nezasahuje do korby. Existuje ve třech konstrukčních variantách, které se liší průměrem věnce a výzbrojí. Model s průměrem 75 cm nese 7,62mm kulomet PKTM (6P7K) doplněný zásobou 320 nábojů, kdežto varianta s průměrem 50 cm může být osazena dvěma různými typy zbraní. Může to být buď opět 7,62mm kulomet PKTM (avšak tentokráte s 500 ranami), nebo 12,7mm kulomet NSVT (6P49) se zásobou 200 ran. V případě obrněného transportéru Kurganěc-25 se sáhlo k posledně zmíněné zbrani, ačkoliv část zdrojů tvrdí, že to je (případně výhledově bude) modernější kulomet téhož kalibru Kord (6P50). Lafeta s kulometem bez ohledu na typ dokáže zaujmout náměr od –5 do +75 stupňů. Vlevo od samotného kulometu je na modulu instalován senzorový blok, obsahující standardně denní kameru a laserový dálkoměr a zaměřovač, ovšem na přání zákazníka lze přidat infračervený senzor.
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