Ruská pomoc pro Itálii:
Specialisté na biologickou ochranu v akci

Pandemie koronaviru krutě zasáhla celý svět. Mezi nejvíce postižené státy patří Itálie, jež tedy s velkou vděčností přijala nabídku pomoci od Moskvy. V záběrech kamer se pak objevila jinak vzácně vídaná technika, jež náleží do výbavy Vojsk radiační, chemické a biologické ochrany a zabezpečuje analýzu vzorků a dezinfekci prostor.

Ruská Vojska radiační, chemické a biologické ochrany (zkráceně VRChBZ) zpravidla fungují mimo hlavní pozornost veřejnosti a médií, což je ostatně dobře, jelikož jejich „ostré“ nasazení znamená, že nastala opravdu hodně vážná situace. Naneštěstí však právě taková situace přišla, když se z Číny rozšířil nový koronavirus SARS-CoV-2. Země začaly přijímat různá opatření a vzájemná spolupráce někdy nabývá i forem, které překračují tradiční politické spory. Do Itálie se tedy vypravila stovka příslušníků ruských VRChBZ.

Rusové se vracejí na sever Itálie
Je vysoce pravděpodobné, že rusko-italská komunikace v tomto smyslu probíhala několik dní, ale zásadním přelomem se stal telefonický hovor mezi ministry obrany Ruska a Itálie, který se odehrál 21. března. Ještě téhož dne večer vydal prezident Vladimir Putin rozkaz, aby se vojáci začali připravovat k nasazení v Itálii. Už v neděli 22. března dopoledne se na letišti Čkalovskij shromáždily transportní letouny, pozemní technika a personál, aby se odpoledne první z devíti vyčleněných strojů Il-76MD vznesl a nabral kurs k Itálii. Vzdušný most byl dokončen dne 23. března a všechny letouny přistály na vojenské základně Pratica di Mare, jež leží zhruba 30 km jihozápadně od Říma. Bylo přesunuto zřejmě 22 vozidel a okolo stovky příslušníků VRChBZ, z nichž 66 představuje zdravotnický personál v užším slova smyslu, tzn. hlavně imunologové, epidemiologové, anesteziologové či zdravotní sestry. Zbytek ruského personálu zastává úlohy řidičů a obsluhy speciální techniky, která posléze vyrazila na zhruba 600 km dlouhou jízdu na nejvíce postižený sever Itálie, konkrétně do oblasti Bergamo. Zvláštní shoda okolností či snad ironie dějin chtěla, aby šlo o oblast, kde kdysi bojovaly jednotky ruské carské armády, kterým velel legendární A. V. Suvorov. Zdravotnický personál se zapojil do činnosti v nemocnicích a zbytek „expedice“ zahájil dezinfekci zamořených budov. Kromě personálu a vozidel poskytlo Rusko i velké objemy ochranných pomůcek a dalšího materiálu. Operace nese oficiální jméno „Z Ruska s láskou“, a proto lze na vozidlech spatřit i trojjazyčné nápisy „Iz Rossii s ljubovju“, „Dalal Russia con amore“ a „From Russia with love“, čemuž ostatně odpovídá i nadšení Italů, kteří vojáky na dálnicích a ve městech spontánně zdravili.

Testy v modulech MIFA a MGP
Jaká technika tedy tvoří onu sestavu 22 vozidel? O analytickou část práce se stará zařízení, jež nese plný název „mnogofunkcionalnyj mobilnyj modulnyj kompleks dlja analiza patogennych biologičeskich agentov“. Standardně se užívá zkratka MKA PBA, ačkoliv se někdy objevuje i podoba MK-PBA. Vznikl v rámci zkušebně-konstrukčního zadání OKR Syč a toto slovo bývá občas užíváno jako komerční název celého systému, který je výrobkem firmy NPO Transkom. Zahrnuje celkem čtyři hlavní součásti, z nichž tři jsou řešeny jako kontejnery na osmikolovém podvozku KAMAZ-6350, kdežto ten čtvrtý představuje derivát dodávkového vozu GAZ-2705 Gazel. Tři kontejnerové moduly vychází ze standardních kontejnerů KK6.2, jež měří asi 6,6 m na délku, 2,5 m na šířku a 2,3 m na výšku. První analytický modul má označení MIFA (modul immunofermentnogo analiza) a provádějí se v něm analýzy metodou ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), což představuje testy na bázi enzymatické reakce vzorků a protilátek. Druhý prvek MPG (modul PCR i genotipirovanija) slouží pro analýzy metodou polymerázové řetězové reakce (Polymerase Chain Reaction) a pro genetické testy. Prvky MIFA a MPG mají stejné vnitřní řešení se čtyřmi oddělenými prostory. První obsahuje elektrický zdroj, ventilaci, klimatizaci atd. a druhý („čistý“) úsek slouží mj. pro příjem vzorků či přípravu pokusů, kdežto ve třetím („infekčním“) oddílu probíhají vlastní práce s nebezpečnými patogeny. Druhý a třetí úsek odděluje čtvrtá část, a to sanitární přechodová komora, ve které se nachází např. sprcha a prostor k převlékání a skladování ochranných oděvů.

Modul MOI a automobil MBR
Třetí kontejnerový modul MOI (modul obrabotki informacij) slouží ke zpracování a předávání dat, takže dopravuje širokou sestavu výpočetních a spojovacích prostředků. Operátoři tak mají k dispozici mj. pevný počítač, dvojici notebooků, komunikační ústřednu Avaya IP Office 500, Wi-Fi switch ZyXEL ES-116P, satelitní telefony Inmarsat, digitální vysílačky apod. Každý ze tří kontejnerových modulů má tříčlennou obsluhu a shodný počet osob se nachází i ve čtvrtém prvku komplexu MKA PBA, jenž dostal označení MBR (mašina biologičeskoj razvědki), tedy vozidlo biologického průzkumu. Základem je dodávka GAZ-2705, která převáží vybavení pro detekci vzorků, jejich bezpečný odběr, rychlou analýzu několika metodami (zejména ELISA a PCR) a dopravu k detailní analýze v kontejnerových modulech. MBR disponuje též rozsáhlou komunikační výbavou, mj. Wi-Fi stanicí a satelitním spojením Inmarsat. Komplex MKA PBA byl oficiálně zařazen do služby v roce 2015 a již v následujícím roce prodělal „ostré“ nasazení v Jamalo-německém autonomním okruhu na Sibiři, jelikož tam přibližně sto osob onemocnělo snětí slezinnou (antraxem). Do výbavy VRChBZ se již dostalo údajně patnáct těchto systémů. Zajímavé však je, že do Itálie zjevně neodletěl MKA PBA v celé sestavě, nýbrž pouze moduly MPG a MOI a vozidlo MBR. Modul MIFA se totiž uplatňuje hlavně tehdy, když jde o nákazu neznámého druhu, zatímco zde je patogen nesporně známý. Modul MPG je patrně nutný kvůli skutečnosti, že standardní kontrolní vzorky (tzn. populace z Ruska) se pochopitelně geneticky výrazně odlišují od testované populace v severní Itálii.

Prostředky KDA a ARS-14KM
Vedle tří vozidel systému MKA PBA se v koloně směřující do Bergama objevily i tři systémy KDA (kompleks dezinfekcionnyj aerozolnyj), které pocházejí od firmy NPP Advent. Program vývoje nesl jméno OKR Orlan a jako základ slouží šestikolový vůz KAMAZ-53501, který má hranatou nástavbu se čtveřicí schránek po každé straně. Mezi kabinou a nástavbou je umístěné pohyblivé rameno, ve skutečnosti směrová dezinfekční tryska, jež dokáže aerosolem očistit až 56 vozidel za hodinu, případně plochu 90 m2 za minutu. Ve schránkách se pak dopravují ruční či pojízdné dezinfekční přístroje a jiný materiál. Nejpočetnějším (hned ve třinácti exemplářích vyslaným) vozidlem je však prostředek ARS-14KM od společnosti OAO 136 CBPR. Používá šestikolový podvozek KAMAZ-43114 a zkratka v názvu (avtorazlivočnaja stancija) napovídá, že je to v podstatě cisternový kropicí vůz. Nádrže mají objem celkem 3500 litrů, takže se vozy zpravidla uplatňují coby pojízdné zásobníky chemikálií (nejčastěji roztoku chlornanu sodného v koncentraci 1 až 1,5 %) pro dezinfekční týmy a převážejí také další vybavení. Všechny vozy řady ARS nesou klasické proudnice na kropení země, avšak ARS-14KM má též vpravo vzadu umístěnou velkou trysku, jež generuje proud aerosolu, takže vozidlo dokáže pokládat dýmové clony nebo zajišťovat dezinfekci budov. Některá média zpočátku uváděla, že Rusko nasadilo i dýmový automobil TDA-3, který se také užívá k dezinfekci, ale zřejmě šlo o omyl, protože na záběrech z Itálie lze identifikovat už jen dva standardní valníkové vozy Ural-4320 a jeden vůz KAMAZ-5350. Ty uzavírají seznam 22 vozidel, která Moskva poslala do Itálie jako důkaz, že boj proti pandemii má větší význam než politické spory.
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Parametry komplexu MKA PBA Syč
Max. doba ELISA analýzy v MIFA
150 minut
Max. doba PCR analýzy v MPG
90 minut
Max. doba rychlé analýzy v MBR
45 minut
Max. počet současně prováděných pokusů
20 v modulu
Max. počet pokusů v celém komplexu
180 za den
Max. rychlost průzkumu vozidlem MBR
15 km/h
Max. silniční dojezd komplexu
500 km
Max. doba přípravy komplexu k činnosti
1 hodina
Max. doba autonomního fungování
14 dnů
Max. služební životnost komplexu
12 roků
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