Patrul pro ženisty:
Šestikolový obrněnec v nové roli

Obrněný automobil Patrul na šasi KAMAZ byl představen na výstavě Interpolitex-2014 a nyní už je užíván u ruských sil vnitřní bezpečnosti. K původní čtyřkolové verzi přibyla v roce 2016 i varianta šestikolová, jež má sloužit mj. u ženijních vojsk.

Obrněnec Patrul se zpravidla označuje jako výrobek automobilky KAMAZ, ale ve skutečnosti jde o produkt její spolupráce s podnikem AO Astejs (užívá se i „anglická“ podoba Astais). Od něj pocházejí obrněné karosérie, kdežto KAMAZ vyrábí podvozky, které se víceméně shodují s těmi pro běžné nákladní automobily. Dá se tedy konstatovat, že Patrul vznikl velice podobně jako četné západní obrněné vozy kategorie MRAP.

Náhrada za problémový Dozor
O vzniku automobilu Patrul jsme podrobně psali v č. 1/2015, takže zde pouze připomeňme, že se zrodil v podstatě coby náhrada obrněnce KAMAZ-43269 Dozor čili BPM-97 Vystrel, který nevyhovoval z hlediska odolnosti proti výbušným hrozbám. Patrul se původně označoval jako projekt Vystrel-M a na rozdíl od svého předchůdce nabízí i vysokou ochranu proti minám, což konkrétně znamená, že odolá explozi protitankové miny s náplní 6 kg TNT (dle normy NATO STANAG 4569 jde o Level 2). Obrněná karosérie pak nabízí balistickou odolnost, která podle ruského předpisu GOST R 50963-96 nabízí odolnost na úrovni Br 4 pro celou korbu a Br 5 na čele. Celé vozidlo by tedy mělo odolat průbojnému střelivu ráže 5,45×39 mm a 7,62×39 mm a čelní pancíř má zastavit i průbojné kulometné střelivo B-32 a 7-BZ-3 kalibru 7,62×54 mm. Ve vozidle se kromě dvoučlenné osádky nalézají sedačky pro osm mužů, ovšem část zdrojů tvrdí, že se do zadního prostoru vejde až deset osob. Celkový užitečný objem činí skoro 11 m3 a vůz nabízí užitečnou nosnost téměř 3,5 tuny. Původní čtyřkolový Patrul využívá šasi z automobilu KAMAZ-4350, kdežto šestikolová varianta dostala šasi KAMAZ-5350. K pohonu šestikolové varianty slouží dieselový agregát KAMAZ-740.30, jehož max. výkon 191 kW je na všech šest kol přenášen za pomoci mechanické převodovky ZF.

Transport soupravy pro ženisty
Automobil Patrul byl vyvinut zejména pro síly vnitřní bezpečnosti, a tudíž není překvapivé, že se nejdříve objevil ve výzbroji Národní gardy (více v č. 8/2018), jež v listopadu 2017 odebrala prvních deset kusů. Pro tyto čtyřkolové vozy se občas užívá též název Patrul-SN, avšak v roce 2015 se předvedla i další čtyřkolová verze Patrul-A pro armádu. Ta vůz v roce 2017 podrobila testům u svých ženijních vojsk, pro jejichž potřeby byl v loňském roce upraven i patrně jediný existující prototyp šestikolového provedení. V této podobě se objevil na výstavě Armija-2018, kde ihned zaujal fakt, že k čelu motorové kapoty bylo připojeno masivní rameno, na němž byl umístěn válcový tlakový odminovací systém (zřejmě nový typ z řady KMT). Tabule říkala, že vozidlo slouží k transportu ženijní soupravy OVR-2-02, tedy sady vybavení pro družstvo šesti ženistů. Obsahuje šest ochranných oděvů Sokol, šest přileb LŠZ-2DTM, šest souprav zimního a letního termoprádla, šest polních lopatek MSL a šest svítilen. Už během zkoušek čtyřkolové varianty se však vyskytla zpráva, že Patrul má výhledově převážet novou ochrannou soupravu pro ženisty OVR-3Š. Zatím ale není známo, kdy (popř. jestli vůbec) se šestikolová verze vozu Patrul skutečně dostane do výzbroje ženijních vojsk.
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TTD vozidla Patrul 6x6
Osádka + cestující
2 + 8
Bojová hmotnost
16 000 kg
Prázdná hmotnost
12 540 kg
Užitečná nosnost
3460 kg
Hmotnost přívěsu
8000 kg
Celková délka
7,500 m
Celková šířka
2,550 m
Celková výška
3,295 m
Světlá výška
0,380 m
Výkon motoru
191 kW
Max. rychlost
100 km/h
Max. dojezd
1000 km
Kolmá překážka
0,550 m
Šířka příkopu
0,600 m
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