PRP-4A Argus:
Nové „oko“ ruského dělostřelectva

Mezi nejmodernější přírůstky ve výzbroji ruského dělostřelectva náleží vozidlo PRP-4A Argus. Jeho největší užitečnost ale nespočívá v palebné síle, nýbrž v přístrojovém vybavení, jelikož se jedná o speciální průzkumný derivát obrněnce BMP-1, jenž může za všech podmínek zjišťovat, pozorovat a zaměřovat cíle pro dělostřelecké zbraně.

Bojové vozidlo pěchoty BMP-1 jistě není nutno představovat. Ačkoli zdaleka není bezchybné, v dějinách vojenství má své zasloužené místo coby první typ svého druhu. Dosud slouží nejen v roli vozidla pro přepravu a podporu pěchoty, ale i v obrovském množství různých účelových variant. K těm technicky nejvyspělejším se řadí vozidla série PRP (podvižnyj razvědyvatelnyj punkt, tzv. pohyblivý průzkumný bod), z nichž první sloužilo již v 70. letech. V roce 2012 byl zaveden do výzbroje zatím poslední typ PRP-4A Argus, který je od roku 2013 nabízen také na světovém trhu, kde se ve své specifické kategorii řadí na nepochybnou špičku. Jeho jméno má opravdu velmi výstižný význam, neboť Argus se v antické řecké mytologii jmenoval obr, jenž měl sto očí, díky kterým dokázal vidět do všech směrů.

Schopnosti obrněnce PRP-3 Val
Bojové vozidlo pěchoty BMP (později BMP-1) vstoupilo do výzbroje sovětské armády v roce 1966 a záhy získalo pozornost západních zemí, jelikož srovnatelný obrněnec v zemích NATO tehdy neexistoval. Západní analytici pak měli možnost studovat další a další verze BMP-1, jež se průběžně objevovaly a o jejichž účelu se leckdy spíše spekulovalo. Roku 1975 byla zjištěna existence varianty s malým radiolokátorem, jíž byl přidělen pracovní název BMP M1975 a jíž se pak běžně říkalo BMP-SON, ale v samotném SSSR takové označení neexistovalo. Vozidlo, jež se dostalo do služby v roce 1971, neslo název PRP-3 Val, příslušel mu rovněž průmyslový index 1Ž3 a vývojový název Objekt 767. Jeho vývoj běžel v Centrálním vědecko-výzkumném ústavu automatiky a hydrauliky (CNIIAG) pod vedením P. P. Isakova a sériová produkce byla zahájena v roce 1972 v Rubcovském strojírenském závodu (RMZ). Ten se pak staral a dodnes stará i o dodávky dalších vozidel řady PRP; v současnosti představuje RMZ součást korporace Uralvagonzavod. Základním senzorem PRP-3 byl radiolokátor 1RL126 (v kódu NATO zvaný Small Fred), který pracoval v pásmu J a jehož max. detekční dosah činil cca 20 km. Dále byly na vozidle umístěné také různé denní a noční senzory, ve své době vyspělé navigační zařízení, kulomet PKT ráže 7,62 mm s 1000 náboji a trochu nezvyklá zbraň 2P130-1, což byla fakticky trubice pro vypouštění osvětlovacích raket 9M41. Rakety ráže 90 mm měly max. dostřel 3 km a vozidlo PRP-3 dopravovalo zásobu dvaceti raket. Pětičlennou osádku tvořili řidič-mechanik, velitel, operátor-pozorovatel, operátor-zapisovatel a radista.

Nástup modernizace PRP-4 Nard
V roce 1980 vstoupilo do služby modernizované vozidlo PRP-4 Nard, jehož sériová produkce se rozběhla o čtyři roky později. Mělo průmyslový index 1V121 a pracovní název Objekt 779. Zdokonalení se týkalo hlavně přístrojového vybavení, jehož ústřední prvek představoval nový radiolokátor 1RL133-1 (v kódu NATO zvaný Tall Mike). Vypouštěcí zařízení pro osvětlovací rakety bylo odstraněno, zatímco kulomet na svém místě ve věži zůstal. Koncepčně ale vozidlo zůstalo de facto shodné a přetrvával základní nedostatek v podobě skutečnosti, že (stejně jako drtivá většina sovětských tanků z té doby) postrádalo plně pasivní infračervený senzor, a tudíž muselo spoléhat na aktivní přisvícení, které by v reálném boji znamenalo zejména lákavý terč. Změna se tudíž dostavila až roku 1988, kdy bylo do služby zavedeno další provedení PRP-4M Dejterij, kterému příslušel průmyslový index 1V145 a pracovní označení Objekt 779M (občas se uvádí také Objekt 508). Radiolokátor se shodoval s PRP-4, avšak vozidlo konečně obdrželo i tehdy výkonný infračervený přístroj 1PN71 Posobije-2. Před rozpadem SSSR se ještě stačila rozběhnout sériová výroba, ale vzniklo už patrně jen několik málo kusů, takže původní PRP-4 zůstal ve výzbroji Ruska, Ukrajiny a několika dalších nástupnických zemí. V roce 1999 byl na veletrhu VTTV v Omsku vystaven dále modernizovaný obrněnec PRP-4MU alias Objekt 509, jenže ten už do sériové výroby nepostoupil. V polovině první dekády nového tisícletí ale začal v RMZ program naprosto nového průzkumného vozidla.

PRP-4A už pouze se čtyřmi muži
Ruská armáda jej přijala do výzbroje v roce 2012, kdy byly dodány rovněž první sériové kusy, a to pod jménem PRP-4A Argus; jeho průmyslový index zní 1V166. Ačkoli na pohled vypadá víceméně stejně jako jeho předchůdci a plní shodné úkoly, ve skutečnosti prošla celá soustava průzkumných, informačních a komunikačních zařízení kompletní proměnou. Dramaticky byla zvýšena úroveň integrace a automatizace celého systému, a to do takové míry, že z osádky byl vypuštěn operátor-zapisovatel. Osádku tak nyní tvoří řidič-mechanik v levé přední části korby (vpravo se samozřejmě nachází motor), velitel v pravé části věže, operátor-průzkumník v levé části věže a konečně za nimi sedící radista. Korba se v podstatě shoduje s BMP-1 a o pohon se stará tentýž motor, tedy šestiválcový čtyřtaktní dieselový agregát UTD-20S1, který produkuje výkon 224 kW. Ten se na hnací kola přenáší za pomoci pětistupňové mechanické převodovky a umožňuje dosahovat max. rychlosti 65 km/h. Vozidlo je samozřejmě také obojživelné a díky otáčení pásů může plavat rychlostí až 7 km/h. Od základní varianty BMP-1 se ovšem PPR-4A odlišuje přítomností pomocného energetického zdroje, který umožňuje provozovat průzkumné systémy bez činnosti hlavního generátoru VG-7500N. Pomocný zdroj zvaný AD8U-P28,5-2V obsahuje malý dieselový motor a generátor VG-8K2. Dokáže zajišťovat příkon 6 kW a zásoba paliva v PRP-4A teoreticky stačí na 24 hodin činnosti.

Radiolokátor a laserový dálkoměr
Nyní ale už přejdeme k tomu, co představuje hlavní přínos PRP-4A, a to k jeho průzkumnému vybavení. Primárním senzorem je opět radiolokátor pásma J, jehož elipsovitá anténa se nalézá na zádi věže a v případě potřeby se vyklápí. Tentokrát jde o radar 1L120-1, jenž dovede zjistit stojící osobu na vzdálenost 7 km, tank na vzdálenost 16 km a nákladní vozidlo na dálku okolo 20 km, což je současně maximální efektivní dosah radaru. Příprava přístroje k činnosti trvá asi 3 minuty, sektor prohledávání antény má rozsah 30 stupňů a maximální odchylka určení dálky nepřesahuje 25 m. Minimální dosah činí asi 200 m. Radiolokátor ovládá velitel obrněnce, jenž má k tomu účelu k dispozici obrazový terminál 1V828. Druhým důležitým senzorem je pulzní laserový dálkoměr 1D14-1, jehož funkční část se nalézá na horní straně věže, a to mírně vlevo (po směru jízdy) od prostředku věže. Tento přístroj je schopný určovat vzdálenost a azimut až tří cílů zároveň. Minimální vzdálenost měření činí 100 m, objekt o velikosti tanku lze sledovat na vzdálenost 10 km a velké budovy na dálku 20 až 25 km (to hodně závisí na atmosférických podmínkách). Chyba měření na vzdálenost do 10 km nepřesahuje 3,5 m a u objektů ve větších vzdálenostech nepřekračuje 5 m. Sám dálkoměr se může natáčet o 30 stupňů nalevo a napravo či o 5 stupňů nahoru a dolů. Obsluhu přístroje 1D14-1 má na starosti operátor, který ji provádí prostřednictvím binokulárního periskopického hledí.

Optické a infračervené přístroje
Po bocích věže PRP-4A se nacházejí dvě rozměrné hranaté schránky, v nichž se ukrývají další dva systémy. Ve schránce vpravo po směru jízdy je umístěn aktivně-impulzní přístroj 1PN125 pro průzkumnou a pozorovací činnost ve dne i v noci. Jedná se o optický přístroj s přísvitem a měřením dálky, který má tři režimy, a to pasivní (jen optické pozorování), aktivní (pozorování a měření vzdálenosti) a stroboskopický (jen měření vzdálenosti). Měření vzdálenosti je možné provádět u cílů vzdálených od 500 do 5000 m s průměrnou chybou cca 20 m. Samotné zjištění nezakrytého cíle o velikosti tanku se zaručuje do dálky asi 3000 m. Přístroj má rozsah náměru od –5 do +15 stupňů a jeho příprava k činnosti zabere nejvýše pět sekund. Displej se signálem z přístroje 1PN125 se nalézá u stanoviště velitele, kdežto operátor-průzkumník má obrazovku, na které vidí informace ze senzoru ve schránce po levé straně věže. Jde o infračervený přístroj 1PN126 s dálkoměrem. Zjištění cíle o velikosti tanku se zaručuje do vzdálenosti cca 3000 m a měření vzdálenosti lze provádět na dálku od 50 do 5000 m s průměrnou chybou 10 m. Systém se připravuje k činnosti méně než 10 minut a má dva režimy, a to detekční (šířka zorného pole 6,5 stupně, výška 5 stupňů) a sledovací (šířka zorného pole 2 stupně, výška 1,5 stupně). Vedle toho se na obrněnci nalézá periskopický pozorovací přístroj řidiče TV-240, čtveřice denních a nočních periskopů řidiče TVK-1B a celkem deset denních periskopů pro zbylé tři muže, a sice jeden typu TNP4E-06, dva TNPT-3 a sedm TNPO-170A.

Výzbroj, navigace a komunikace
Na věži je instalován rovněž zaměřovač 1P28, který je umístěný mírně vpravo od středu věže, vlastně téměř symetricky s dálkoměrem 1D14-1. Tento přístroj je spojený s výzbrojí obrněnce PRP-4A, kterou tvoří kulomet PKTM ráže 7,62 mm v čele věže. Zbraň s max. kadencí od 700 do 800 ran za minutu má max. dostřel 2000 m a vozidlo převáží zásobu 1000 nábojů. Zbraň je možno ovládat z míst velitele i operátora-průzkumníka. Vozidlo má také špičkový navigační a topografický komplex 1T144, jenž obsahuje mechanické a gyroskopické kompasy, rychloměr, gyroskopický měřič vzdálenosti, senzory tlaku a teploty vzduchu, mapový ukazatel a centrální počítač. Vozidlo PRP-4A tak dokáže i bez terminálu družicové navigace urazit vzdálenost cca 50 km s chybou měření vzdálenosti 0,15 %, tedy asi 75 m. Chyba měření nadmořské výšky po uražení vzdálenosti 10 km v terénu s rozdílem převýšení do 200 m nepřesahuje 10 m. Vozidlo PRP-4A disponuje také kvalitními komunikačními přístroji, a sice radiostanicí pro krátké vlny R-168-100KBE s dosahem až 50 km a stanicí pro ultrakrátké vlny R-168-25UE s dosahem asi 20 km. Příslušejí k nim dvě prutové antény na zádi korby vozidla, a sice k první stanici anténa AŠ-4 vlevo a k druhé anténa BŠDA vpravo. Vedle hlasové komunikace provádějí tyto stanice předávání získaných informací vozidlům, jež řídí činnost dělostřelectva. K vnitřní komunikaci čtveřice členů osádky pak slouží telefonní systém 1T827.

Přenosné a ochranné prostředky
Kromě senzorových a komunikačních subsystémů, jež tvoří přímo součást vozidla, přepravuje PRP-4A též sadu přístrojů, díky kterým lze zřídit odloučený průzkumný bod ve vzdálenosti až 10 km od vlastního vozidla. Zmíněná souprava obsahuje dělostřelecký buzolový periskopický zaměřovač PAB-2AM, binokulární laserový dálkoměr 1D18 (LPR-2), který může měřit dálku do cca 20 km s odchylkou do 50 m, binokulární noční dalekohled BN-3 (1PN94), jenž zachytí v terénu osobu vzdálenou až 500 m, a konečně klasický denní dalekohled B10x42. Vedle toho do soupravy patří také terminál Briz-KM-I pro příjem signálu družicové navigace GLONASS, radiostanice pro spojení ultrakrátkými vlnami R-168-5UNE-2 (max. dosah cca 12 km) a polní telefon TA-68 pro kabelové spojení na vzdálenost 500 m. Tím tedy končí výčet průzkumného a komunikačního vybavení vozidla PRP-4A, které se však může chlubit ještě několika dalšími pozoruhodnými prvky. Kromě zmíněného kulometu totiž disponuje též jinými systémy vlastní ochrany. O pasivní podobu ochrany vůči zjištění se stará sada maskovacích pláten a sítí, jež se dá rozmístit po povrchu vozidla a brání jeho detekci optickými či infračervenými systémy. Na pravé straně korby je umístěn generátor dýmové clony, jenž dokáže vytvořit clonu o délce 100 až 150 m. A konečně na schránce senzoru 1PN125 má svoje místo detektor ozáření laserovým paprskem, jenž může (za spolupráce s měřičem směru a síly větru) automaticky zahájit střelbu z patnácti dýmových granátometů 3VD35 po obvodu věže.

Zkoušky a služba v ruské armádě
Vojskové zkoušky PRP-4A probíhaly od roku 2012 u útvarů Jižního vojenského okruhu, které v následujícím roce také jako první převzaly sériové exempláře do řadové služby. Kromě toho se obrněnce PRP-4A ještě v roce 2013 objevily též u jednotek Centrálního vojenského okruhu a v září onoho roku se s novým vozidlem mohla seznámit rovněž nejširší veřejnost, jelikož jej společnost Uralvagonzavod představila na veletrhu RAE 2013 v Nižním Tagilu. Od té doby je nový průzkumný obrněnec standardní součástí její expozice téměř na všech výstavách. Během února 2015 byly sériové exempláře předány také dělostřeleckým silám Západního vojenského okruhu a lze předpokládat, že v současné době již ruská armáda používá několik desítek kusů. Přesnější informace o zařazení PRP-4A publikovány nebyly, dá se však soudit, že je podobné, popř. zcela shodné s přidělením starších vozidel řady PRP. Sovětská armáda přidělovala jeden exemplář PRP-3 či PRP-4 každému praporu hlavňového i raketového dělostřelectva, jeden byl navíc součástí výzbroje průzkumné baterie každého dělostřeleckého pluku. Současný PRP-4A se nepochybně řadí ve své kategorii na špičku, ale je otázka, jak dlouho mu tato pozice vydrží. Lze totiž předpokládat, že ruská armáda bude mít zájem o podobný prostředek na bázi nového bojového vozidla pěchoty Kurganěc-25 (více v ATM 7/2015), přestože podobný produkt bude nejspíše k dispozici až někdy v polovině příští dekády.
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Parametry vozidla PRP-4A Argus
Standardní osádka
4 muži
Bojová hmotnost
13,8 t
Celková délka
6,735 m
Celková šířka
2,940 m
Celková výška
2,146 m
Světlá výška
0,370 m
Výkon motoru
224 kW
Max. rychlost jízdy
65 km/h
Max. rychlost plavby
7 km/h
Max. dojezd na silnici
550 km
Max. nájezdový úhel
35 °
Max. boční náklon
25 °
Max. šířka příkopu
2,500 m
Max. kolmá překážka
0,700 m
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