MRK-002-BG-57 a ti druzí:
Noví pozemní bojoví roboti Ruské federace

V dubnu přinesla ruská média zprávy o novém pozemním robotickém systému, jenž má sloužit pro ochranu základen strategických raket. Tento zajímavý robot ovšem není zdaleka první ani jediný prostředek tohoto druhu v ruské armádě.

V některých oborech vojenské techniky patří Rusko bezpochyby na světovou špičku, v jiných ale zaostává a musí dohánět náskok Západu. K těm druhým se řadí mj. prostředky bez osádky pro vzduch, zemi i moře. K ruským bezpilotním letounům se tedy nyní připojili také pozemní bojoví roboti, resp. malá dálkově ovládaná pásová vozidla s výzbrojí, pro něž soudobá ruština používá termín MRK (mobilnyj robototěchničeskij kompleks).

Z dějin armádních robotů
Historie pozemních robotů v Rusku, resp. Sovětském svazu je opravdu dlouhá. Pokud totiž za první techniku tohoto druhu budeme pokládat tzv. teletanky (čili dálkově řízené tanky), pak se vývoj armádních robotů rozběhl již v roce 1927. Vznikla řada typů teletanků, z nichž první se řídily pomocí kabelu, avšak od roku 1930 se používalo řízení bezdrátové. Největšího rozšíření dosáhly dálkově ovládané úpravy lehkých tanků T-26, jež se omezeně zapojily do zimní války s Finskem i do Velké vlastenecké války, ačkoli s nepříliš velkými úspěchy. (Text o teletancích najdete v ATM 3/2009.) Dálkově ovládaná vojenská vozidla byla zkoumána i po válce, vznikl mj. „robotický“ derivát plamenometného tanku OT-34/85, ale hlavní význam pak získaly tyto prostředky jako cvičné cíle; při cvičeních se nejvíce uplatňovala dálkově řízená varianta tanku T-54 a samohybného děla SU-100. Jedním z vedlejších produktů těchto programů se pak stal i legendární Lunochod, jenž byl zpočátku vyvíjený skutečně coby „měsíční tank“ a jehož první návrhy počítaly i s výzbrojí (pro případ „měsíční války“ s Američany, jakkoliv se dnes mohou tyto představy zdát groteskní). Po havárii atomové elektrárny v Černobylu byl nasazen systém Klin-1, což byla vlastně dálkově řízená verze ženijního vozidla IMR-2. Zkoušela se i poměrně vyspělá robotická modifikace tanku T-72, která již byla schopna bojovat částečně autonomně, ale po zhroucení SSSR se vývojové práce vesměs zastavily. Z výzbroje ruské armády tak byly donedávna známy jen poměrně malé robotické systémy pro pyrotechnické práce nebo radiační a chemický průzkum, jako jsou MRK-46 a MRK-RCh.

MRK-002-BG-57 na scéně
Zároveň ovšem v posledních letech přibývalo zpráv, že se na robotických bojových vozidlech pracuje; hovořilo se mj. o robotických verzích nového tanku T-95, resp. T-99 Armata. Značné překvapení přinesla výstava Russia Arms EXPO 2013, která se konala na konci září minulého roku v Nižním Tagilu. Na polygonu se představil do té doby zcela neznámý robot na pásovém podvozku, o němž bylo ale tehdy řečeno pouze tolik, že jde o výrobek Iževského radiozávodu (IRZ). Stejně jako většina dalších ruských vojenských vozidel, která se na výstavě představila, měl dvoubarevnou pouštní kamufláž, a tak se spekulovalo, že se jedná o soukromou iniciativu firmy, zamýšlenou primárně pro zahraniční zákazníky. O to větší překvapení potom způsobily zprávy z dubna letošního roku, jež přinášely podrobnější informace o novém vozidle, zejména pak to, že je určeno pro ruská Raketová vojska strategického určení (RVSN), pro něž by mělo zajišťovat ochranu raketových základen. Navíc už je známo oficiální označení prostředku, jež zní MRK-002-BG-57. Kromě ochrany základen raketových vojsk však může zajišťovat i další úkoly, zejména průzkum a palebnou podporu, takže se s ním výhledově počítá také pro útvary zvláštního určení, výsadkáře apod. Robot má speciálně zkonstruovaný pásový podvozek, jenž má hnací a napínací kola, pětici párů pojezdových kol a dva páry horních kladek. Pohon stroje zajišťuje benzínový motor. U prototypu, jenž byl předveden v Nižním Tagilu, se uváděla max. rychlost až 45 km/h, zatímco u sériové podoby se uvádí 35 km/h. MRK-002-BG-57 se dokáže pohybovat v trávě o výšce do 2 m či ve sněhové vrstvě 50 cm vysoké, popř. se díky „komínu“ se sáním a výfukem může brodit do hloubky až 50 cm.

Výzbroj, senzory a nasazení
Vozidlo je údajně opatřeno automatickým stabilizačním systémem, jenž zajišťuje průchodnost a překonávání překážek v nejtěžším terénu. MRK-002-BG-57 se zpravidla ovládá dálkově, ale je schopen i samočinného režimu fungování podle předem zadaných pokynů, což samozřejmě během dlouhodobého hlídkování u raketových základen přijde vhod. O automatiku fungování se údajně stará vyspělý systém s prvky umělé inteligence, avšak podrobnější informace o něm publikovány nebyly. Výrobce však zveřejnil podrobnosti o výzbroji a senzorech robota, jež se nacházejí na otáčivém modulu. MRK-002-BG-57 byl zatím vidět vždy se 7,62mm kulometem PKT a zásobou 500 nábojů, alternativně lze namontovat 12,7mm kulomet Kord nebo Utjos se zásobou 300 nábojů, popř. též 30mm automatický granátomet AG-17A či AG-30, pro který je vezeno 29 kusů munice. Vedle lafety se zbraní se na modulu nachází i hranatý senzorový blok obsahující televizní kameru, infračervený senzor a laserový dálkoměr, kromě toho je ale robot opatřen též šesticí malých kamer na korbě a zvukovými senzory. Verze prezentovaná v dubnu 2014 coby výzbroj RVSN se od prototypu z roku 2013 poněkud liší. Mj. je o něco menší, jsou patrné jinak rozmístěné senzory a na povrchu korby jsou ploché prvky, jež zvyšují balistickou odolnost a snižují zjistitelnost prostředku. Pod jménem MRK VN (vojennoje naznačenije) byl robot přijat do výbavy RVSN, kde má kooperovat s obrněnými vozidly Tajfun-M (více o nich v ATM 3/2014); některá média kvůli tomu poté dokonce publikovala zmatené zprávy, v nichž se MRK VN a Tajfun-M zaměňují. Do konce letošního roku by robotické komplety MRK VN měly zahájit činnost na pěti raketových základnách.

Lukáš Visingr
Foto: Vitalij Kuzmin, IRZ, SST

Strelok a Platforma-M
Prostředek MRK-002-BG-57 není jediným pozemním robotickým systémem ruského původu, jenž se v poslední době předvedl na veřejnosti. Tak např. na výstavě Russia Arms EXPO 2013 představila společnost SST (Specialnaja strojitělnaja těchnika) komplex Strelok, zvaný rovněž „robot-kulomet“ („Robot-pulemjot“). Oproti MRK-002-BG-57 je podstatně menší a má i nižší výkony, ale pochopitelně je daleko skladnější a lacinější. Disponuje kulometem PKM a trojicí kamer (vpředu, vzadu a u kulometu). Podle informací výrobce je určen především pro operace speciálních jednotek proti teroristům, ale do výzbroje zřejmě dosud zaveden nebyl. Co naopak ruští vojáci používají naprosto nepochybně, to je robot Platforma-M, jenž představuje produkt Vědecko-výzkumného technologického ústavu (NITI) Progress z Iževsku. Robot vyvinutý pro průzkumné, útočné, hlídkové a strážní mise má kulomet PKM a čtyři jednoranné granátomety. Byl zaveden mj. do výzbroje pozemních jednotek ruské Baltské flotily a několik exemplářů se 9. května objevilo na vojenské přehlídce v Kaliningradu.

TTD pozemních robotů MRK-002-BG-57 a Strelok

MRK-002-BG-57 (prototyp 2013)
MRK-002-BG-57 (verze pro RVSN)
Robot-pulemjot Strelok
Bojová hmotnost
980 kg
1100 kg
450 kg
Celková délka
3,7 m
3,0 m
1,39 m
Celková šířka
1,75 m
1,8 m
0,7 m
Celková výška
1,4 m
1,26 m
0,96 m
Max. rychlost
45 km/h
35 km/h
4 km/h
Max. dojezd
250 km
250 km
20 km
Max. dálka ovládání
10 km
5 km
5 km
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