Ruské bojové roboty (2. část):
Přísliby a ukázky revoluce na bojišti

V minulém čísle jsme se věnovali vývoji ruských pozemních bojových robotů. V současnosti se mezi jeho vrcholné výsledky řadí velké pásové systémy řady Uran, které mohou zastat bojové i podpůrné úkoly. Zkoušky dnes prodělávají také principiálně odlišné robotické systémy, jejichž designy se inspirují lidskými a zvířecími podobami.

V rámci programu „Robotizacija VVT-2015“ byla v Rusku vytvořena řada vojenských robotů a některé typy byly i zavedeny do řadové služby. Povětšinou se jedná o manipulátory, které se užívají pro práci s výbušninami či jinými nebezpečnými látkami, ale postupně se objevily také jejich verze s výzbrojí. Následně vznikly i speciální bojové, resp. zbraňové robotické systémy, jako je typ Platforma-M. Většinou ale dosahují hmotnosti jen v desítkách kilogramů a největší z nich (komplex Něrechta) váží 1,5 tuny. Na scénu však už přicházejí i mnohem větší systémy pro odminovací, požární či útočné operace. Ruská armáda jim zjevně přikládá velký význam a slibuje si od nich fundamentální zvrat v pozemním boji.

Jak postupně přibývalo informací
Iniciativa „Robotizacija VVT-2015“, kterou roku 2000 schválil ruský prezident Putin, měla za úkol do roku 2015 vybavit ruskou armádu širokým spektrem pozemních robotických systémů. Jelikož ovšem Rusové v některých důležitých technologiích hodně zaostávali, bylo dokončení programu posunuto až na rok 2020. Spektrum menších robotů pro průzkum a manipulaci je už poměrně rozsáhlé a přibývá i robotů se zbraněmi (více v minulém ATM), ovšem největší úsilí se nyní soustřeďuje na větší komplexy o hmotnosti do dvaceti tun, resp. takové, jež jsou svojí velikostí již plně srovnatelné s běžnými vozidly. Bezesporu dominantní úlohu v tomto snažení má velmi rozsáhlý projekt Uran, jehož hlavním realizátorem je akciová společnost 766 UPTK (upravlenije proizvodstvěnno-těchnologičeskoj komplektacii), která sídlí v Moskvě. Někdy na počátku druhé dekády nového století byla pověřena, aby pro ruskou armádu vyrobila „rodinu“ velkých pozemních robotů na pásovém podvozku, které budou schopné fungovat jako ženijní, hasičské, záchranné, průzkumné a útočné. Dle zadání programu „Robotizacija VVT-2015“ by ony poslední jmenované úkoly měly zahrnovat hlavně ozbrojený průzkum, palebnou podporu motostřelců a ničení tanků. Podrobnosti o konkrétních výsledcích programu se poprvé dostaly na veřejnost v prosinci 2014, kdy ruská televize odvysílala krátké záběry představení několika velkých robotických systémů pro prezidenta Putina. V průběhu roku 2015 informací postupně přibývalo a v současné době jsou již k dispozici poměrně detailní údaje o třech typech robotů, jimiž jsou ženijní Uran-6, požární Uran-14 a bojový Uran-9. Přinejmenším první dva systémy již byly oficiálně zavedeny do služby v ruské armádě.

Roboty podle licence z Chorvatska
Cesta k vyspělým robotickým systémům série Uran však nebyla jednoduchá a neobešla se bez zahraniční asistence. Rusko sice nepochybně má vědecko-technický potenciál pro samostatný vývoj takovýchto prostředků, avšak z praktických důvodů dalo přednost zakoupení některých významných technologií a designů ze zahraničí. Volba padla na chorvatskou firmu DOK-ING a její pásové robotické systémy, které na světovém trhu zaznamenávají značné úspěchy. Roku 2013 tak byla uzavřena smlouva, na základě níž chorvatská společnost poskytla Rusku licenci na své dva výrobky, a to odminovací MV-4 o hmotnosti necelých sedmi tun a požární MVF-5 vážící zhruba dvojnásobek. Zajímavé, byť svým způsobem příznačné je, že chorvatská média o tomto obchodu rozsáhle a otevřeně informovala, kdežto v ruských se tato informace nachází jen vzácně a omezuje se prakticky jen na odborné časopisy, jelikož běžná zpravodajská média informují o systémech řady Uran prostě jako o ruských produktech. Každopádně však platí, že odminovací Uran-6 je licenční varianta typu MV-4, zatímco požární Uran-14 vychází z robotu MVF-5. Od svých chorvatských vzorů se odlišují pouze v detailech, avšak skrytou narážku na jejich původ nejspíše znamená krycí jméno jednoho ze zkušebně-konstrukčních úkolů (OKR), jež vedly ke vzniku „rodiny“ Uran. Dostaly označení Požar a Dolomit, a jak známo, Dolomity jsou pohoří ležící na severu Itálie, tedy blízko Chorvatska.

Ženijní odminovací systém Uran-6
Ženijní robotický systém Uran-6 je konstruován především pro odminovací práce. Je postaven na lehkém pásovém podvozku, který nese jednoduchou hranatou korbu, v jejíž zádi se nachází motor. V případě chorvatského originálu jde o turbodieselové šestiválce Perkins o výkonu 129 nebo 180 kW. Pro ruský systém se uvádí druhá zmíněná hodnota, není však dosud známo, zda ruský robot opravdu využívá americký motor, nebo zda je v něm umístěn spíš domácí agregát o shodném výkonu. V každém případě se ale výkon tohoto motoru nepřenáší jen na hnací kola v pásech, ale také na primární pracovní zařízení připojené k přídi vozidla. Stejně jako originál může ruský Uran-6 používat nejméně tři různé odminovací nástroje, z nichž prvním a zřejmě i nejvíc používaným je cepové zařízení s 34 řetězy a závažími. Hodí se především k likvidování min a nevybuchlé munice v tvrdých zeminách, zatímco pro měkčí (hlavně písčité) půdy a také k odstranění vegetace se využívá rozorávací zařízení s rotujícími „čepelemi“. Třetím možným typem nástroje je válcové zařízení s deseti či dvanácti válci. Systém Uran-6 dokáže likvidovat miny či nevybuchlou munici obsahující výbušninu o váze od 0,1 do 4 kg, a to v hloubce až 35 cm pod povrchem. Za den může vyčistit území o ploše cca 15 hektarů s tím, že tam zneškodní nejméně 98 % min a munice. Všechna odminovací zařízení mají pracovní šířku kolem 1,8 m a jsou opatřena i mohutným štítem, který chrání korbu před účinkem tlakové vlny a střepin, byť se uvádí, že korba by měla přečkat i blízkou explozi 60 kg TNT. Kromě trojice odminovacích zařízení může Uran-6 nést též dva další typy nástrojů, a sice buldozerovou radlici a drapákové mechanické čelisti s možností rotace a nosností 1000 kg.

Hasicí a záchranný robot Uran-14
Posledně jmenované zařízení je rovněž standardním pracovním nástrojem druhého typu z řady Uran, který představuje hasičský a záchranářský robot Uran-14. Konstrukce jeho podvozku se víceméně shoduje s předchozím systémem, korba je však nápadně rozměrnější, protože se v ní nacházejí též nádrže s hasicí látkou, a sice na 2000 litrů vody a 600 litrů pěny. Na horní straně korby je namontováno sklopné rameno s hasební tryskou, jež má průtok asi 2000 litrů vody za minutu a má dosah okolo 50 m při hašení vodou, popř. 35 m při hašení pěnou; tryska pokrývá odměr 360 stupňů kolem vozidla. Na čele vozidla se nalézá zmíněný drapák s možností rotace čelistí, případně buldozerová radlice, na rozdíl od systému Uran-6 však požární Uran-14 nemá možnost permanentního přenosu výkonu na přední pracovní zařízení, a tudíž nemůže používat odminovací zařízení. Coby zajímavost lze uvést, že chorvatský ženijní robot MV-4 má rovněž možnost nést další pracovní nástroj (lopatu, zvedací vidlici nebo mechanické rameno) na zádi, zatímco u ruského typu Uran-6 se tato schopnost (aspoň zatím) nezmiňuje. Oba ruské systémy používají stejný systém dálkového ovládání, který umožňuje jejich řízení na vzdálenost kolem 1000 metrů, kdežto u chorvatských originálů se uvádí maximum zhruba 1500 metrů. Uran-6 a Uran-14 byly v říjnu 2015 formálně zařazeny do služby u ruských pozemních sil a objevily se na cvičeních Východního vojenského okruhu. Přinejmenším v případě systému Uran-14 se ale dá oprávněně předpokládat, že kromě armádních požárních útvarů se objeví rovněž ve výbavě významného Ministerstva pro mimořádné události (MČS).

Vyzbrojený bojový systém Uran-9
Bezpochyby největší zájem z celé řady Uran ovšem přitahuje vyzbrojený průzkumný a bojový robot Uran-9. Přestože byl přítomen i na oné prezentaci pro Vladimira Putina v prosinci 2014, na základě dnes dostupných informací se dá usuzovat, že se tehdy jednalo o alespoň částečnou maketu, byť schopnou jízdy. V každém případě se ovšem údaje o tomto robotickém komplexu dostávaly ven velmi pomalu; v březnu 2015 se objevily záběry ze zkoušek, které navzdory své nevelké kvalitě prokazovaly, že Uran-9 v té době již dokázal používat zbraně. Paradoxní je, že oficiální webové stránky firmy 766 UPTK pořád nenabízejí přesné údaje o tomto komplexu, a dokonce neuvádějí ani jeho plné jméno, ovšem ruská média (hlavně vojenská televizní stanice Zvjozda) už přinesla značné množství zpráv, a to včetně přesných technických údajů. Přestože nelze vyloučit, že také Uran-9 využívá některé komponenty chorvatských systémů společnosti DOK-ING, jeho celková konstrukce má nesporně ruský původ. Oproti předchozím dvěma je o něco delší a má naprosto odlišný podvozek, který dle některých zdrojů představuje modifikaci podvozku terénních pásových vozidel série Větluga od společnosti OOO TransMaš. V zádi se nachází turbodieselový motor o výkonu 180 kW, který zajišťuje max. rychlost až 35 km/h. Na rozdíl od systémů Uran-6 a Uran-14, které jsou „jen“ dálkově řízené, má robot Uran-9 určitou míru autonomie, takže např. může samostatně směřovat na zadané souřadnice a vyhýbat se při tom terénním překážkám. Ovládání probíhá na max. vzdálenost okolo 3 km a zároveň lze řídit skupinu až čtyř robotů, které navíc fungují coby retranslační stanice, a proto se další tři roboty mohou od hlavní ovládací stanice vzdálit na 6, 9 a 12 km.

Rozsáhlá škála zbraní na modulu
Na korbě prostředku Uran-9 se nalézá rozměrný otáčivý věžový modul se senzory a zbraněmi. Přístrojové vybavení zahrnuje mj. televizní kamery, infračervený senzor, laserový dálkoměr či systém pro samočinné sledování pohyblivých cílů. Vzhledem k širokému spektru výzbroje lze předpokládat možnost vést palbu na několik cílů současně, ačkoliv zástupce výrobce to odmítl výslovně potvrdit. V základně věžového modulu je zabudována lafeta, na které se nalézají dvě rychlopalné zbraně, a sice 30mm kanon 2A72 s nápadnou ochranou hlavně a 7,62mm kulomet PKTM; dopravuje se pro ně zásoba 200, resp. 1000 nábojů. Na každé straně modulu se nalézá konzola pro raketovou výzbroj; standardně každá konzola nese dvě protitankové řízené rakety 9M120 Ataka s poloautomatickým rádiovým naváděním a max. dosahem 6000 m. Pokud však dojde na nasazení proti „měkkým“ cílům, lze místo každé dvojice střel Ataka namontovat šest „reaktivních plamenometů“, tzn. bezzákluzových zápalných nebo termobarických zbraní série RPO Šmel. Kromě toho se na horní straně každé ze dvou konzol nacházejí i pozice pro dvojici protiletadlových raket Igla s infračerveným naváděním. Jinou zajímavostí je, že ačkoli mohou obě boční zbraňové konzoly působit jako pevná součást věžového modulu, ve skutečnosti jsou umístěné na výklopných ramenech, díky kterým se mohou zvednout tak, že rovina vypouštění raket leží ve výšce zhruba 3 m. Robot Uran-9 tedy může vést palbu např. zpoza překážky. Měl by sloužit zejména pro ozbrojený průzkum a doprovázení útočící pěchoty, pro niž má zastávat v podstatě funkci jakéhosi mobilního bodu palebné podpory.

Kráčející roboti Avatar a Rys-BP
Kromě „velkých“ pásových robotů se v Rusku věnuje značná pozornost konstrukci komplexů, jež se označují jako biomorfní. To fakticky znamená, že napodobují vzhled zvířat (zoomorfní) nebo lidí (antropomorfní), takže z hlediska pohybu využívají princip chůze, resp. běhu. Dosud jsou známy dva konkrétní projekty, z nichž první se většinou označuje jako Avatar. V narážce na slavný film i původní indický význam tohoto slova (vtělení boha) jde o robota, jenž vypadá zhruba jako člověk a je dálkově ovládaný tak, že kopíruje všechny pohyby lidského operátora. Vznikl z kooperace institutu CNIITočMaš a firmy NPO Androidnaja Těchnika a zpočátku byl vyvíjen pro resort MČS, tedy zejména pro záchranářské akce, avšak povšimla si jej i armáda a nyní se počítá rovněž s jeho vojenským uplatněním. V lednu 2015 byl prezentován Vladimiru Putinovi a předvedl např. přesnou střelbu a jízdu na čtyřkolce. Druhý ruský „kráčející“ projekt robota se nazývá Rys-BP a tentokrát se jedná o čtyřnohý prostředek, který poněkud připomíná americký program DARPA Big Dog. Vyvinuly ho ústavy VNII Signal a CNIITočMaš a podle ruských médií by snad už roku 2017 mohly začít jeho armádní testy. Nyní existuje prototyp či demonstrátor vybavený kulometem a dvěma bezzákluzovými zbraněmi řady RPG či RŠG, ale předpokládá se široká škála uplatnění. Komplex Rys má sloužit mj. pro průzkum, ničení min a dalších nástrah, evakuaci raněných či přepravu munice a zásob. Robot má unést náklad zhruba stejný, jako je jeho prázdná hmotnost (200 kg), avšak pracuje se rovněž na menší a větší verzi, které by měly vážit a přepravit asi 100, resp. 400 kg.

Ruské robotické komplexy v Sýrii
Už v prosinci 2015 se v některých ruských médiích objevily zprávy, že syrská armáda použila vyzbrojené ruské pozemní roboty k útoku na pozice povstalců u Latakíje. Údajně se jednalo o šest systémů Platforma-M a čtyři systémy Argo, avšak neexistuje žádný skutečný důkaz, že se něco takového opravdu stalo, ani oficiální zprávy syrské ani ruské armády o ničem podobném nehovoří, ačkoliv by taková operace nepochybně mohla být skvěle mediálně využita. Podruhé se téměř shodná zpráva vyskytla v lednu 2016, tentokráte v souvislosti s postupem na Aleppo, avšak opět chybí jakékoli důkazy. Co je naopak zcela nepochybné, to je fakt, že v Sýrii působí robotické systémy Uran-6 ve službách ruských ženistů. Přesunuly se tam na konci března, aby se podílely na odminování osvobozeného města Palmýra. Komplex Uran-6 byl už dříve použit pro odminovací práce v Čečensku, avšak tentokrát se jedná o „ostrou“ válečnou zónu, která je navíc sledována médii celého světa, což Rusko nepochybně využije také k propagování svých komplexů na světovém trhu. Není sice jasné, jak chorvatsko-ruská smlouva řeší možný export systémů Uran-6 a Uran-14, bojový robot Uran-9 by však měl být již letos oficiálně zařazen do exportní nabídky zbrojního průmyslu. Je samozřejmě nepochybné, že širší praktické uplatnění ruských pozemních robotů bude ještě muset překonat některé důležité překážky. Konkrétně se hovoří mj. o nedostatku vhodných frekvencí pro dálkové ovládání většího počtu robotů, neboť většina pásem je už obsazena jinou komunikací. Rusové také patrně dosud částečně zaostávají v některých technologiích, přesto však lze konstatovat, že se jim daří postupovat a že pozemní roboty budou v ruské armádě hrát stále důležitější roli.
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Univerzální platforma URP-01G
Vedle systémů řady Uran je známa existence ještě přinejmenším jednoho programu „velkého“ vyzbrojeného robotického komplexu. Označuje se jako URP-01G (universalnaja robotičeskaja platforma, guseničnaja) a pracuje na něm Koncern Sistěmaprom. Výsledkem má být vozidlo o hmotnosti okolo sedmi tun, z čehož až dvě tuny má tvořit užitečná zátěž, a to včetně výzbroje. Robot s pásovým podvozkem má jezdit rychlosti až 40 km/h a počítá se s ním pro nasazení za podmínek ohrožujících lidský život. Kromě služby v armádě se uvádějí např. protiteroristické operace, hašení požárů, živelné katastrofy, jaderné a chemické havárie apod. Komplex má být schopen fungovat i jako mobilní zdroj energie či retranslační stanice pro komunikaci. Plánuje se také způsobilost pro shazování na padáku. Pro armádu se vyvíjejí dvě konkrétní aplikace, a sice bojový robot s kulometem a granátomety a průzkumný prostředek přepravující bezpilotní letadlo. Ovládání URP-01G bude možné na vzdálenost do 10 km, ale výhledově se počítá také s vysokou mírou autonomie. Koncern Sistěmaprom informoval o tomto projektu v srpnu 2015 s tím, že ještě do konce roku 2015 by měly proběhnout tovární testy demonstrátoru URP-01G, ovšem od té doby o něm nebyla publikována žádná zpráva.

Koncepce „robotizované roty“
Zavádění pozemních bojových robotů, resp. dálkově ovládaných nebo autonomně fungujících vozidel by mohlo mít významný vliv i na organizaci a taktiku pozemních jednotek. Konkrétní aplikaci popsal mj. Leonid Orlenko z MGTU (Moskevské státní technické univerzity) nesoucí jméno N. E. Baumana, která se dlouhodobě podílí na vývoji vojenských robotických systémů. Orlenko navrhl koncept tzv. robotizované roty, která by měla vystřídat dnešní motostřeleckou rotu. Měla by zahrnovat tři standardní tanky, sedm standardních bojových vozidel pěchoty, tři robotická útočná vozidla ŠM (šturmovaja mašina) a šest dálkově ovládaných bojových robotů DUBR (distancionno upravljajemyj bojevoj robot). Vozidlo ŠM je popsáno jako derivát tanku (např. T-72, T-80, T-90 či platformy Armata), jenž je dálkově ovládán a místo věže se 125mm dělem má modul se 152mm houfnicí, 30mm kanonem a 7,62mm kulometem. Robot DUBR je menším prostředkem, který přibližně odpovídá systémům řady Uran. Podle Orlenkovy vize by útok takové roty na opevněné pozice nepřítele probíhal ve třech vlnách. Nejdřív by šest robotů DUBR zlikvidovalo miny a pak by z křídel vedlo střelbu na nepřítele. Za nimi by postupovaly tanky a roboty ŠM, které by prolomily protivníkovy obranné linie. A teprve v závěru by šli do boje motostřelci, tj. výsadky ze sedmi BMP. Klasická motostřelecká rota má celkový personál v počtu 103 mužů, zatímco v robotizované rotě by to bylo 82 mužů. Tyto roty by se měly dále spojovat, aby se zformovaly celé robotizované brigády.

Parametry robotických systémů řady Uran

Uran-6
Uran-14
Uran-9
Základní účel
Ženijní
Požární
Bojový
Provozní hmotnost
6,8 t
14,0 t
10,0 t
Celková délka
4,45 m
3,80 m
5,20 m
Celková šířka
2,02 m
2,18 m
2,50 m
Celková výška
1,49 m
2,02 m
2,30 m
Výkon motoru
180 kW
180 kW
180 kW
Max. rychlost
5 km/h
12 km/h
35 km/h

Parametry robota Rys-BP
Prázdná hmotnost
200 kg
Užitečná nosnost
200 kg
Celková délka
2,0 m
Celková výška
1,2 m
Max. rychlost
15 km/h
Max. stoupání
40 °
Max. kolmý stupeň
0,5 m
Max. šířka příkopu
0,5 m
Max. brodivost
0,4 m
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