PRP-5 Mars-2000:
Překvapení na přehlídce v Tule

Snad nejzajímavější novinku na vojenských přehlídkách mimo Moskvu představoval obrněnec PRP-5, jenž projížděl centrem Tuly. Opět se tak potvrdil poněkud zvláštní charakter přehlídek v tomto městě, kde se běžně prezentují nejnovější výrobky tamních firem včetně techniky, která dosud nebyla zavedena do výzbroje ruské armády.

Večer 18. června se v Tule uskutečnil nácvik přehlídky, takže následujícího rána přinesla řada médií fotografie z této události. Objevil se na nich také jeden zatím neznámý obrněnec, zjevně postavený na platformě osmikolového obrněného transportéru BTR-82, avšak vybavený jinou věží a rozsáhlým spektrem senzorů a dalších prvků s neznámým účelem. Pochopitelně se záhy rozpoutaly diskuse o identitě tohoto obrněnce a objevil se odhad, že by mohlo jít o průzkumné vozidlo Mars-2000, jehož vývoj avizovala firma VPK.

Identifikace a vysvětlení
Právě společnost OOO VPK (Vojenno-promyšlennaja kompanija) dodává transportér BTR-82 a její generální ředitel A. V. Krasovickij oznámil, že se chystá i několik speciálních vozidel na této platformě, mj. průzkumný prostředek Mars-2000. Komentátor v Tule uvedl, že onen nový obrněnec slouží jako pojízdné průzkumné stanoviště (podvižnyj razvědyvatelnyj punkt) a nese název PRP-5. Následné rešerše ve firemních dokumentech posléze přinesly vysvětlení, jelikož termín Mars-2000 představuje pracovní jméno vývojového programu, jehož výsledkem se stal prostředek s vojskovým označením PRP-5. Náleží proto do řady PRP, jejíž zatím nejnovějším členem v řadové službě je vozidlo PRP-4A Argus (více v č. 3/2017), které podobně jako starší typy této série využívá pásový podvozek „rodiny“ BMP. Kolový podvozek u PRP-5 je zřejmě projevem snahy o větší rychlost na silnici, popřípadě i na rovném pevném povrchu v pouštích, což může podpořit šance na vývoz do arabských států. Vývoj začal v roce 2012 ve firmě NPO Strela z města Tula, která je primárním dodavatelem, zatímco OOO VPK dodává komponenty podvozku a korby. Kromě toho je známo, že se projektu účastní též podnik ZAO Gidrosila, od kterého má pocházet teleskopický senzorový stožár.

Některé zajímavé prvky
Vozidlo PRP-5 tedy přebírá většinu konstrukce podvozku a korby BTR-82, ale postrádá boční dveře, které u původního transportéru slouží pro pěchotní roj. Od původního vzoru se liší také masivní hranatou věží, jež se trochu podobá té z loňské podoby vozidla BTR-87, ačkoliv nese pouze jeden 7,62mm kulomet PKTM. Ve věži a patrně i v korbě se pak pravděpodobně nalézá onen teleskopický stožár, na jehož vrcholu je usazen velký senzorový blok, který v transportní poloze budí dojem, že je umístěný na stropě věže. Lze si všimnout rovněž dalšího rozměrného senzorového bloku, tentokrát v přední části vozidla u poklopu velitele, zatímco po bocích jsou patrně namontovány kamery, které zajišťují kruhový rozhled. U základny věže se nalézají dvě čtveřice dýmových granátometů, jež údajně patří k ochrannému systému AOB-5. Ten pochází od CNIITočMaš, je použit i na vozidle 2S42 Lotos (více v č. 7/2019) a odpaluje nové dýmové granáty, které produkují širokospektrální dýmovou clonu. Na vozidle PRP-5 je patrná též řada dalších pouzder a schránek, které zřejmě ukrývají senzorové (a)nebo komunikační prostředky. Podobně jako starší typy řady PRP by totiž PRP-5 měl sloužit především jako zdroj informací o prostředí a cílech pro dělostřelectvo. Lze rovněž očekávat, že se zapojí i do nové spojovací a informační sítě, kterou ruská armáda právě buduje.
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