Obojživelný Drozd:
Nový ruský plovoucí automobil

Na fóru Armija-2020 se objevily nejen výrobky etablovaných zbrojovek, ale i řada zajímavých novinek od méně známých firem. Mezi ty, které vzbudily největší diskuse, patří mj. obojživelné vozidlo Drozd, jež slibuje opravdu působivé parametry. Je však nutno dodat, že se zatím jedná pouze o prototyp, který teprve čekají náročné testy.

Ruské ozbrojené síly pochopitelně disponují vskutku širokým spektrem obojživelných vozidel na kolech i pásech. Vesměs jde o různé typy obrněnců, jež disponují schopností plavby, avšak jejich rychlost na hladině obvykle příliš nepřesahuje hodnotu 10 km/h. Vedle toho chybí lehká nepancéřovaná obojživelná vozidla, jež by se mohla pohybovat i v běžném silničním provozu. Ruská armáda už ovšem provedla zkoušky několika nových obojživelníků a o slovo se čerstvě hlásí také společnost BMK s vozidlem Drozd, které vzbudilo značný zájem, ačkoli dosud není jasné, jaké má tento soukromý projekt perspektivy.

Problémy s trupem a koly
V historii se už objevila velice dlouhá řada plovoucích osobních či nákladních automobilů, ale seznam typů, které se dostaly do sériové výroby či řadové služby, je podstatně kratší. Hlavním zákazníkem byla samozřejmě vždy armáda, ačkoliv některé z typů se uchytily také u policistů, záchranářů a specifických soukromých klientů, např. lovců nebo těžařů. Naprostá většina typů však nabízí relativně nízkou rychlost plavby, která se nemůže ani zdaleka měřit s motorovými čluny. Základní příčinou bývá skutečnost, že „lodní“ tvar trupu je výrazně narušen koly, která logicky musejí trup přesahovat, aby vozidlo dokázalo jezdit po souši. Už řadu let však existují také obojživelné prostředky, které tuto vadu nemají, protože využívají nějaký způsob zatažení (a)nebo zdvižení kol takovým způsobem, že nedochází k narušení linie trupu, a tudíž výsledné vozidlo nabízí na hladině parametry zcela srovnatelné s rychlými čluny. Jistě nejznámější jsou vozidla britské firmy Gibbs Amphibians, např. automobil Aquada či čtyřkolka Quadski, jež se už nachází i ve výbavě hasičů v Moravskoslezském kraji. Obdobné obojživelné prostředky ale vznikají též v dalších zemích, především v USA a Číně, a proto zřejmě nepřekvapuje, že se do něčeho takového pustili též Rusové. Značka BMK (Baltijskaja mašinostrojitělnaja kompanija) začala na obojživelném vozidle pracovat v roce 2014 a jeho první prototyp mohla předvést na vojenském fóru Armija-2020 pod jménem Drozd. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o ruský protějšek vozidel britské značky Gibbs Amphibians.

Volba rakouského motoru
Čtyři kola nového obojživelníka se tedy nalézají na speciálních závěsech, díky nimž se mohou zvednout (vlastně trochu podobně jako zatahovací podvozky letounů). Všechna čtyři kola jsou poháněná a vozidlo dosahuje rychlosti až 100 km/h, zatímco na vodní hladině se spouští vodní tryska, která se nachází v zádi a umožňuje plavbu rychlostí až 70 km/h. Při konstrukci vozidla Drozd se uplatnilo dvanáct patentů a hlavní konstruktér Sergej Sergejevič Těrešenkov říká, že celý prostředek je „v podstatě“ ruského původu, ale dodává, že po zkouškách různých motorů a převodovek padla volba na zahraniční produkty. Hlavním zdrojem pohonné síly se proto stal dieselový motor od rakouské značky Steyr, který produkuje výkon 192 kW, o jehož přenos se stará americká převodovka. Drozd má uzávěrky diferenciálů, díky kterým si poradí i s těžkým terénem. Dobrým jízdním vlastnostem napomáhá též systém pro změnu tlaku v pneumatikách. Drozd je uzpůsoben pro extrémní klimatické podmínky, protože má zvládat teploty až –50 °C. Prázdné vozidlo váží dvě tuny a uveze 1,5 tuny nákladu. Na výstavě se objevilo v konfiguraci s dvojicí sedaček se čtyřbodovými bezpečnostními pásy vpředu a se šesti ochrannými sedadly (každým o hmotnosti jen 2,7 kg) vzadu, modulární koncepce však samozřejmě dovoluje i jiné využití. Kromě dvou výklopných bočních dveří se schůdky na vnitřní straně má Drozd i zadní dveře a čelní průlez. V přídi je umístěno rezervní kolo, jež současně funguje jako odrazník při kotvení a ve kterém se nachází i kotva spojená s navijákem. Čtveřice úvazových ok na bocích karosérie se dá použít k připojení padákového postroje.

Široké možností uplatnění
Obojživelník Drozd zvládne vlnobití max. o síle 3 při výšce vln 1,25 m a výrobce tvrdí, že jde o prakticky „nepotopitelný“ prostředek, jelikož i po otevření všech dveří si uchovává pozitivní výtlak. Konstrukce je vyvážena tak, že po případném obrácení na střechu se Drozd samovolně obrátí do správné polohy. Transformace mezi suchozemským a plavebním režimem zabere asi 12 sekund a další zajímavostí je fakt, že Drozd dokáže vyjet z vody na břeh poměrně vysokou rychlostí, a to až 30 km/h. Všechny uvedené parametry se ale patrně zatím musejí brát s jistou rezervou, jelikož Drozd dosud prodělal plavební zkoušky pouze v areálu jachtingového klubu, nikoli na volném moři. Ostatně i konstruktér Těrešenkov zdůraznil, že plnohodnotné zátěžové testy vozidlo teprve čekají, takže se mohou projevit i různé dětské nemoci, přinejmenším však lze říci, že Drozd působí skutečně slibně. V této chvíli existuje první prototyp, jehož karosérie byla vyrobena ze sklolaminátu, u sériové podoby se však počítá s novými uhlíkovými vlákny. Existuje možnost vybavit vůz rovněž lehkým pancéřováním, ochranou podvozku proti minám a střelišti pro zbraně, jelikož výrobce doufá v uplatnění u ozbrojených sil, mj. u průzkumníků, námořní pěchoty, výsadkářů, ženistů či speciálních jednotek. Mimo vojenskou sféru by se měl používat mj. u policistů či hasičů, jelikož pumpa vodní trysky by se mohla využít jako požární čerpadlo. Vše však pochopitelně závisí především na tom, zda dosud soukromý projekt Drozd obdrží oficiální státní podporu a nalezne zákazníky.
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Parametry vozidla BMK Drozd
Celková hmotnost
3500 kg
Prázdná hmotnost
2000 kg
Užitečná nosnost
1500 kg
Celková délka
6,00 m
Celková šířka
2,45 m
Celková výška
2,20 m
Světlá výška
0,36 m
Standardní ponor
0,40 m
Výkon motoru
192 kW
Max. rychlost jízdy
100 km/h
Max. rychlost plavby
70 km/h
Dojezd na silnici
800 km
Dosah na hladině
300 km
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