Ukrajinské obrněné automobily řady Kozak

V polovině března získala Národní garda Ukrajiny první sériová obrněná vozidla řady Kozak. Ambiciózní, ale poněkud problematický projekt domácího obrněnce se tedy konečně dostal do produkční fáze, ale jeho budoucnost zůstává nejistá.

V předchozích číslech ATM jsme vás seznámili s řadou typů ukrajinských obrněných vozidel. K úplnosti ale chybí ještě popis programu, který měl svého času opravdu velké ambice, neboť usiloval o pozici konkurenta ruského automobilu GAZ-2330 Tigr. Program zvaný Kozak poté pozbyl státní podporu a fakticky skončil, avšak v důsledku konfliktu na Ukrajině byl obnoven a rozběhla se pomalá sériová výroba. Vzhledem k situaci má ale Kozak zjevně spíš „nouzový“ charakter a nad jeho dalšími perspektivami se vznáší otazníky.

První ukrajinský MRAP 
První prototyp obrněného automobilu Kozak (rusky Kazak) se veřejně představil na přehlídce, která se konala 24. srpna 2009 u příležitosti samostatnosti Ukrajiny. Vozidlo, které pochází od kyjevské společnosti NPO Praktika a jehož hlavním konstruktérem je Jevgenij Malašyn, ihned přitáhlo značný zájem, neboť působilo opravdu moderním dojmem. Kozak byl popisován jako první ukrajinský obrněnec tehdy silně propagované kategorie vozidel MRAP (Mine-Resistant, Ambush-Protected), tj. vozidel s vysokou odolností proti minám a dalším výbušným hrozbám. Dá se říci, že se také jeho koncepce podobá západním typům této kategorie. Základ pro Kozak tvoří podvozek užitkového terénního vozu IVECO Daily 55S18W, z něhož byl převzat rovněž motor, a to turbodieselový čtyřválec o výkonu 132 kW. Kozak má šestistupňovou převodovku značky ZF, pohon všech čtyř kol a hydraulické posilovače řízení. Na podvozku se nalézá nová karosérie, zhotovená z 5 mm tlusté pancéřové oceli švédské výroby, zatímco neprůstřelná skla mají tloušťku 56 mm. Karosérie základní podoby se skládá ze tří samostatně uchycených částí (motorové kapoty, hlavního prostoru se dvěma řadami sedadel a zadního prostoru pro náklad), jejichž základ představují ocelové rámy, ke kterým jsou připojeny pancéřové desky. Podvozek je vybavený dvojitým pancířem, jehož vnější část má příčný průřez tvaru V, a šanci osádky na přežití v případě exploze zvyšuje umístění nádrží a baterií pod podlahou vozidla. Sedadla jsou pevně připojena ke karosérii a opatřena čtyřbodovými pásy. Ve stropě se nachází průlez, který se dá doplnit manuálně ovládanou lafetou pro zbraň.

Pochvala i od prezidenta
Vozidlo je konstruováno tak, aby jeho karosérie odolala střelbě z pušek AK-47 a AK-74 (tedy munici ráže 7,62×39 a 5,45×39 mm) na vzdálenost 10 m, případně munici z odstřelovačských pušek SVD či kulometů PKM (tedy 7,62×54 mm) na 50 m. Odolnost podvozku má zaručit, že osádka přečká explozi protitankové miny obsahující až 3 kg TNT. Prototyp předvedený v roce 2009 se mohl pochlubit také širokou přístrojovou výbavou, která obsahovala např. kameru pro pohled dozadu, navigační systém SN-3210 přijímající signál družic NAVSTAR a GLONASS, radiostanici R-030U, klimatizační jednotku či přístroj DRGT detekující radiační zamoření. Na lafetu u průlezu se dá umístit např. kulomet PKMS ráže 7,62 mm s 2500 náboji, kulomet NSV ráže 12,7 mm (či jeho ukrajinská varianta KT-12,7) se zásobou 500 nábojů, popř. automatický granátomet ráže 30 mm (typ AGS-17 či KBA-117, zásoba 100 nábojů) nebo 40 mm (UAG-40 s 87 granáty). Na automobil Kozak je možno instalovat i odpalovací zařízení pro protitankové řízené střely Stugna-P (neboli Skif). Kromě základní podoby se sedadly pro pět osob vznikly i prototypy dalších dvou variant, z nichž první má jednoprostorovou uzavřenou karosérii, jež se dá použít např. jako ambulance (popř. uveze vedle řidiče a spolujezdce také až osm vojáků), a druhá představuje auto s valníkovou ložnou plochou. Vozidlo sice chválil i tehdejší ukrajinský prezident Juščenko a mluvilo se o výrobě zejména pro zvláštní jednotky či expediční mise, ale ukrajinská vláda nakonec koupila zahraniční vozy. Neuspěla ani snaha výrobce nabízet Kozak jako neobrněný terénní automobil pro civilní uživatele.

Nouzové oživení projektu
O ambiciózním programu Kozak se v době jeho největší propagace mluvilo jako o konkurenci ruského vozu GAZ-2330 Tigr, ve skutečnosti však prototypy skončily ve skladech firmy NPO Praktika a na projekt se takřka zapomnělo. Pomohla mu paradoxně až krize na východě země, protože zoufalá ukrajinská vláda začala hledat techniku, kde se jen dalo. A někdo si vzpomněl na obrněný automobil Kozak. Prototyp základní verze s pěticí sedadel byl následně „oprášen“, obdržel nový maskovací nátěr a v září 2014 se objevil na výstavě Oružije i bezopasnosť 2014, kde ale vzbudil (vedle jistého zájmu) i rozpaky a smích. Místo některého moderního kulometu či granátometu totiž nesl opravdu „muzeální“ kulomet Děgťarjov DP-27 (číslo udává rok jeho vstupu do výzbroje Rudé armády!). Navíc stále přetrvává problém, který pravděpodobně stál i za koncem podpory programu v roce 2012, a to vysoká cena, jelikož Kozak na šasi IVECO by ukrajinskou státní kasu přišel na asi dva miliony hřiven (přibližně stejně tolik Kč), navíc by se jeden kus vyráběl údajně asi čtyři měsíce. Mezitím byl ale zahájen i tzv. Program pancéřování techniky, tj. jakási nouzová iniciativa ukrajinských ozbrojených sil se záměrem získat obrněná vozidla pro operace na východě státu. V jeho rámci byl oživen koncept, který společnost NPO Praktika navrhla už v době prezentace prototypu obrněnce Kozak, a sice jeho stavba na jiných podvozcích, konkrétně na starých GAZ-66 či GAZ-53, jichž jsou ve skladech stále k dispozici tisícové počty. Cena takového vozidla (s novým motorem IVECO) by údajně byla poloviční a výroba jednoho kusu by netrvala déle než jeden měsíc.

Nový model pro gardisty
Vznikl tedy jeden prototyp obrněnce Kozak na podvozku GAZ-66 (a možná ještě další na šasi GAZ-53), dosud však není jisté, zda se budou taková vozidla i sériově vyrábět. Onen prototyp základního provedení na podvozku IVECO Daily podstoupil v listopadu 2014 balistické testy, které potvrdily jeho odolnost vůči puškovému střelivu, a v lednu letošního roku byl předán do užívání Státní pohraniční službě Ukrajiny. Toto dokončení a zprovoznění však neplatila vláda Ukrajiny, nýbrž Ministerstvo zahraničí USA. Při oněch zkouškách v listopadu 2014 však byla předvedena i zcela nová podoba obrněnce, o níž se dříve mluvilo pod názvem „Bolšoj Kozak“ a která měla mít šasi Ford F550. Nakonec ale dostal opět přednost italský výrobce a nový vůz, jenž nese označení Kozak-2 (popř. Kozak-2014), užívá podvozek IVECO EuroCargo 4×4. Jde o podstatně větší vozidlo, které dopraví až 15 vojáků a je poháněno šestiválcem o výkonu 187 kW. Ochrana má odpovídat STANAG 4569 Level 2, tzn. odolnosti proti průbojné munici ráže 7,62×39 mm. Připravuje se rovněž několik speciálních variant, mj. průzkumná, velitelská, pro palebnou podporu či pro dopravu nákladů a paliva. Národní garda Ukrajiny si objednala deset exemplářů vozidla Kozak-2, z nichž první byly dodány v polovině března. Mají trochu odlišné tvary než prototyp z listopadu. Jeden z exemplářů má 7,62mm kulomet PKM doplněný dvěma dýmovými granátomety, kdežto další nese 12,7mm kulomet NSV v pancéřovaném střelišti. Je ovšem stále velmi sporné, zda má Ukrajina finance na velkosériovou výrobu takových vozidel a zda jejich kvalita odpovídá vynaloženým prostředkům.
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TTD dvou základních verzí vozu Kozak

Kozak
Kozak-2
Max. kapacita
5 mužů
15 mužů
Bojová hmotnost
5,5 tuny
15 tun
Celková délka
5,475 m
6,440 m
Celková šířka
1,950 m
2,385 m
Celková výška
2,300 m
2,700 m
Světlá výška
0,365 m
0,351 m
Výkon motoru
132 kW
187 kW
Max. rychlost
120 km/h
100 km/h
Max. dojezd
1000 km
1000 km
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