Těžké obrněnce KrAZ:
Na ukrajinských podvozcích do světa

Značka KrAZ je největší ukrajinskou automobilkou a stala se prakticky monopolním výrobcem automobilů pro ukrajinskou armádu. Kromě klasických nákladních vozidel však nabízí rovněž obrněnou techniku a navázala spolupráci se zahraničními společnostmi, které využily její šasi pro konstrukci dalších pancéřovaných vozidel.

V říjnovém čísle jsme vám představili některá nová ukrajinská obrněná vozidla, jež se vesměs dostala do služby kvůli konfliktu na východě země. Mezi tato vozidla patří též výrobky známé firmy KrAZ (Kremenčugský automobilový závod), která vyrábí mj. podvozky pro raketomety řady Bastion a licenčně produkuje obrněné automobily Spartan a Cougar, jež původně vznikly u kanadské firmy Streit Group. KrAZ ovšem začíná sbírat i úspěchy v kategorii těžších vozů a spolupracuje kvůli tomu s firmami z exotičtějších zemí.

První pokusy s pancéřováním
Společnost KrAZ známe především jako dodavatele těžkých nákladních vozů, mezi něž náleží mj. typy KrAZ-214, KrAZ-255 či tahač KrAZ-260, který dosud figuruje i ve výzbroji Armády ČR. Podstatně méně se ví o aktivitách ukrajinské automobilky v oboru obrněných vozidel, jež se dají vysledovat až do konce 70. let. Tehdy v sovětské armádě vznikl záměr nahradit některé pásové prostředky kolovými, což by přineslo úsporu nákladů. Z tohoto záměru byl zformován projekt vývoje těžkých nákladních vozů s šesti, osmi a deseti koly, který dostal krycí označení Otkrytije a jehož vedením byla pověřena právě značka KrAZ. Mezi výsledky projektu náležel mj. osmikolový vůz KrAZ-6316 Sibir s nosností 15 tun, zkonstruovaný v několika podobách, jež se lišily mj. umístěním kabiny buď za samostatně kapotovaným motorem (jako je tomu i u většiny dalších typů této značky), nebo naopak před motorem. Šestá řada prototypů (označená proto KrAZ-6E6316) využívala ono druhé řešení, ale navíc se na ní ověřovala reakce na nový požadavek armády, jenž vycházel ze zkušeností z Afghánistánu. Tam zaznamenávaly klasické nákladní vozy těžké ztráty, když se zásobovací kolony stávaly cíli útoků povstalců, a tudíž byl vysloven návrh, aby se dal nový nákladní vůz také obrnit. KrAZ-6E6316 tak mohl být opatřen pancéřovými pláty, jež by ochránily kabinu a motor. S koncem Sovětského svazu ale skončil i projekt Otkrytije, firma KrAZ se řadu let věnovala pouze vývoji běžných automobilů a dnes je téměř monopolním dodavatelem pro armádu Ukrajiny. Dosáhla ale i řady exportních úspěchů, protože jejích vozidel si cení především africké a asijské státy díky jejich vysoké spolehlivosti v extrémních terénních a klimatických podmínkách.

Raptor na pouštním polygonu
Páteř výrobního programu pro ozbrojené síly dnes představuje šestikolový KrAZ-6322 Soldat s nosností 12 tun, který je nástupcem typu 255 a z něhož jsou odvozeny další varianty, jako je tahač návěsů KrAZ-6446 Titan či čtyřkolový KrAZ-5233VE Specnaz o nosnosti 6 tun. Vznikl však také požadavek na zvýšení odolnosti základního typu, který reaguje nejen na převažující charakter dnešních ozbrojených konfliktů, ale též na situaci na světovém trhu, kde ruské firmy Ural a KAMAZ nabízejí i obrněná provedení svých nákladních aut. Automobilka KrAZ proto v roce 2007 na veletrhu IDEX ve Spojených arabských emirátech předvedla vozidlo označené KrAZ-6322 HMPV-A (Heavy Multi-Purpose Vehicle, Armored) neboli Raptor. Jak naznačuje název, jedná se o derivát modelu 6322, ale vybavený pancéřovými pláty, jež ochraňují kabinu osádky, motorový prostor, nádrže s palivem a některé součásti podvozku. Podle normy NATO STANAG 4569 by měla odolnost odpovídat úrovni 2A, takže pancíř by měl zastavit průbojné střelivo ráže 7,62×39 mm na vzdálenost 30 m. Vozidlo může přepravit náklad o hmotnosti cca 9,5 tuny, popř. táhnout zátěž 25 tun, disponuje také navijákem s tažnou silou 12 tun. Na onom veletrhu se představilo ve variantě připomínající některé obrněnce z Ruska (viz ATM 4/2013), jež mají na korbě umístěný obrněný modul pro dopravu osob; v případě typu KrAZ Raptor jde o modul se sedačkami pro 20 mužů. Ukrajinská firma otestovala i prototyp HMPV-A1, jenž je opatřen pancéřem na úrovni STANAG 4569 Level 3A, což znamená odolnost i proti průbojné munici 7,62×51 mm či 7,62×54R mm. Pohon zajišťuje dieselový motor JaMZ s výkonem 250 kW, popř. Deutz nebo Cummins o výkonu 300 kW.

Spolupráce s Indií pro Afriku
Přestože KrAZ-6322 HMPV-A nepochybně představuje zajímavý počin, je třeba zdůraznit, že to je stále „jen“ nákladní vůz se zvýšenou balistickou odolností. Nedokáže proto nabízet vyšší ochranu vůči minám a výbušným hrozbám, nejde tedy o vozidlo kategorie MRAP, o jaké dnes armády jeví největší zájem. Automobilka KrAZ ale hodlá uspět i v tomto sektoru, takže v roce 2010 spojila síly s indickou společností SLDSL (Shri Lakshmi Defence Solutions Ltd) a o dva roky později z jejich spolupráce vzešel prototyp, které je označován jako KrAZ-SLDSL MPV (Mine Protected Vehicle) nebo KrAZ-01-1-11/SLDSL. Využívá čtyřkolový podvozek vozidla KrAZ-5233VE Specnaz, na kterém je ovšem usazena zcela nová obrněná karosérie, jež pojme dvoučlennou osádku vepředu a družstvo deseti mužů vzadu, popř. náklad až 2000 kg. Vozidlo pohání ruský turbodieselový osmiválec JaMZ-238DE2 s výkonem 250 kW, spojený s čínskou devítistupňovou převodovkou Shaanxi Fast Gear 9JS150TA-B. Odolnost odpovídá dle normy STANAG 4569 úrovni 2, ochrání tedy před průbojnou municí ráže 7,62×39 mm, vozidlo však lze opatřit i přídavnými deskami, jež zvyšují odolnost na úroveň 3, tj. ochranu před průbojnou municí ráže 7,62×51 mm nebo 7,62×54R mm. Celý podvozek poskytuje odolnost vůči minám na úrovni 3, takže osádku ochrání i při explozi protitankové miny s náplní 8 kg TNT. Na horní ploše karosérie se nalézá střeliště Rigel MK1, kam je možné instalovat různé typy kulometů či granátometů, zatímco vojáci mohou pálit osmi střílnami v korbě. Do výbavy náleží též systém televizních kamer a nočního vidění pokrývající úhel 360 °. Prototyp má řízení na pravé straně, což naznačuje plány firem KrAZ a SLDSL prodat obrněnec indické armádě, údajně však o něj projevilo zájem zejména několik afrických zemí.

Ukrajinsko-arabská kooperace
Dalším subjektem, se kterým firma KrAZ navázala partnerství, je značka ASV (Ares Security Vehicles) ze Spojených arabských emirátů. Základem obrněnce zvaného KrAZ-ASV Panthera K-10 je opět čtyřkolový podvozek KrAZ-5233VE s agregátem JaMZ-238DE2. Bylo navrženo několik různých konfigurací, z nichž základní má přepravit dva muže osádky a dále až čtrnáct mužů v zadním prostoru. Objevil se ovšem také mj. návrh modifikace, která má na horní části karosérie dálkově ovládané střeliště s kulometem ráže 7,62 či 12,7 mm, popř. s automatickým granátometem ráže 40 mm; v tom případě přibývá třetí muž osádky (střelec) a vozidlo dopraví dalších deset vyzbrojených vojáků. Nabízí se ale i vozidlo průzkumné, velitelské, logistické či zdravotnické. Balistická odolnost karosérie má dle předpisu NATO STANAG 4569 odpovídat opět úrovni 2, kdežto podvozek s příčným průřezem tvaru písmene V by měl odolat i výbuchu protitankové miny s náplní 8 kg TNT pod kterýmkoli místem, což odpovídá úrovni 3. Vozidlo je vybaveno dvojicí dveří pro řidiče a spolujezdce, ze zadního prostoru mohou muži vystoupit pomocí záďových dveří s motoricky otvíranou rampou, případně i nouzovými dveřmi v levém boku karosérie. Vozidlo Panthera K-10 bylo představeno na veletrhu IDEX 2013 a záhy se již objevila informace o prvním nejmenovaném zákazníkovi, který si objednal 10 kusů. Brzy také přišla zpráva, že firmy KrAZ a ASV vyrobily vozidlo Panthera K-29, které má téměř shodnou konstrukci, ale využívá šestikolový podvozek KrAZ-6322. Podrobnější technické údaje dosud publikovány nebyly, avšak prvním nesporným provozovatelem těchto obrněnců je Egypt, jenž vozy Panthera K-29 ukázal na nedávné vojenské přehlídce.

Auto se jménem zeleného obra
Roku 2013 byl zkompletován i první exemplář zcela nového obrněného vozidla, které vzniklo ve spolupráci automobilky z Kremenčugu s firmou Streit Group z Kanady. Pokud firma KrAZ dosud jen licenčně produkovala obrněnce Streit Cougar a Spartan na zahraničních šasi Toyota a Ford, pak nové vozidlo Shrek One MPV je již výsledkem rovnocenné kooperace. Obrněnec, jenž dostal jméno zeleného obra z oblíbených animovaných filmů, je postavený na podvozku, který vychází z šasi čtyřkolového automobilu KrAZ-5233NE, je však hodně upravený. Pohon opět zajišťuje turbodieselový osmiválec JaMZ-238DE2 o výkonu 250 kW, byť alternativně se dá použít také silnější Deutz nebo Cummins. Rozměrná karosérie poskytuje prostor pro řidiče, spolujezdce a deset vyzbrojených vojáků. To odpovídá základní verzi TC (Troop Carrier), ale vozidlo se nabízí rovněž jako ambulance, která dopraví celkem čtyři ležící a dvě sedící raněné osoby. Třetí verzí je vozidlo Shrek One RCV, nesoucí dálkově ovládané rameno s nosností až 200 kg a délkou 6 m, určené pro likvidaci výbušných nástrah; více o této verzi najdete v ATM 9/2014. Balistická ochrana opět odpovídá úrovni NATO STANAG 4569 Level 2, ale odolnost podvozku s příčným průřezem tvaru V neodpovídá přesně žádné úrovni normy. Dle materiálů výrobce má Shrek One vydržet explozi protitankové miny s náplní 14 kg TNT pod kterýmkoli kolem, případně 7 kg TNT kdekoli jinde. Součástí výbavy je také filtrační a ventilační systém, soustava dohušťování pneumatik a vyprošťovací naviják. Sériový obrněnec údajně stojí okolo jednoho milionu dolarů a v červnu 2014 byla oznámena i první dodávka do zahraničí. Senegal odebral pro nasazení v mírových misích OSN deset vozidel Shrek One. Uvádí se, že brzy mají následovat ještě větší dodávky pro další odběratele.

Lukáš Visingr
Foto: AvtoKrAZ, archiv autora

KrAZ-6322 v policejních službách
Kromě popsaných nových typů obrněnců je známo i několik jinak pojatých obrněných vozidel na bázi šestikolového vozu KrAZ-6322. Např. u zvláštních zásahových jednotek ukrajinského ministerstva vnitra se vyskytují vodní děla na tomto podvozku, která jsou opatřena i ochranou proti malorážovým střelným zbraním. Italská společnost Vehicle Engineering pak v roce 2006 použila KrAZ-6322 se skříňovou nástavbou coby základ „protiteroristického“ vozidla, ačkoliv detailnější informace o tomto prostředku k dispozici nejsou. Je známo jen tolik, že malý počet těchto vozidel zakoupila jedna země jihovýchodní Asie (pravděpodobně Indonésie), a sice pro své policejní útvary a mírový kontingent při OSN.

Parametry těžkých obrněných automobilů KrAZ

6322 HMPV-A
MPV 01-1-11
Panthera K-10
Shrek One TC
Osádka + cestující
3 + 20
2 + 10
2–3 + 10–14
2 + 10
Hmotnost
13 300 kg
15 000 kg
17 300 kg
16 000 kg
Celková délka
9,10 m
7,80 m
8,00 m
7,99 m
Celková šířka
2,72 m
2,50 m
3,15 m
3,15 m
Celková výška
3,30 m
3,12 m
3,10 m
3,08 m
Světlá výška
0,40 m
0,38 m
0,40 m
0,40 m
Výkon motoru
250–300 kW
250 kW
250 kW
250–300 kW
Max. rychlost
90 km/h
85 km/h
90 km/h
80 km/h
Dojezd na silnici
1200 km
1400 km
1000 km
1000 km
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