Sirena-UME:
Miniponorka, nebo lidské torpédo?

Speciální námořní jednotky potřebují pro své akce i speciální vybavení. Příkladem takového vybavení je i podmořský dopravní prostředek Sirena-UME, který je vlastně křížencem miniponorky a ponorkového torpéda.

V nabídce ruského zbrojního průmyslu nechybí rozsáhlé spektrum námořní techniky a výzbroje. Je mezi nimi také desítka různých typů torpéd. Kromě klasických torpéd pro ničení lodí však tato nabídka zahrnuje i velice neobvyklý prostředek Sirena‑UME, což je vlastně miniponorka vystřelovaná z torpédometů.

Německá a japonská inspirace
Sovětští, resp. ruští konstruktéři se při vývoji transportních prostředků pro potápěče zjevně inspirovali „lidskými torpédy“, která ve druhé světové válce nasadili Němci a Japonci. Zatímco japonská torpéda Kaiten byla výslovně sebevražednými zbraněmi, německý Neger byl spíše demoliční miniponorka, jejíž řidič měl alespoň jakousi šanci na přežití. Oba typy ovšem měly společný základní přístup: Klasické ponorkové torpédo bylo upraveno pro ruční řízení člověkem.
Podobné projekty se rozběhly v SSSR v padesátých letech, avšak cílem nebyla výroba útočné zbraně, nýbrž dopravního prostředku pro námořní síly zvláštního určení. Různé miniponorky vznikaly tehdy po celém světě, ale sovětští konstruktéři vynikali právě tím, že se snažili miniponorku vytvořit z torpéda, aby ji bylo možno vypouštět z běžných torpédometů. Tímto úkolem se zabýval Leningradský loďařský institut (LKI) a výrobní závod Dvigatel, který se specializuje právě na torpéda. První prototypy nových prostředků byly vyrobeny koncem 60. let a sériová verze Sirena vstoupila do výzbroje námořních útvarů Specnaz.
Nejnovějším členem řady Sirena je prostředek Sirena‑UME, který je navržen pro torpédomety dieselelektrických útočných ponorek Projektů 877EKM Paltus (Kilo) a 636 (Improved Kilo). Mohly jej vypouštět i malé diverzní ponorky Projektu 865 Piraňa, ale obě vyrobená plavidla této třídy již byla vyřazena.

Sirena-UME má pět částí
Podvodní dopravní prostředek Sirena‑UME má dvoučlennou osádku v mokrých (otevřených) kabinách. Celé zařízení sestává z pěti bloků. Přední část tvoří nákladní modul dlouhý 2200 mm, který pojme náklad o hmotnosti až 420 kg. Modul lze kdykoli oddělit od zbytku plavidla; jednou z možností jeho využití je doprava náloží pro demoliční akce. Za nákladním modulem následuje blok nikl‑kadmiových elektrických baterií. Třetím celkem je prostor s kabinami pro dva potápěče a řídicími a stabilizačními prvky. Za ním se nachází přístrojová sekce s gyroskopickým navigačním systémem GPK‑52 AP a přístroji pro automatické udržování kursu i hloubky. A konečně pátá část obsahuje pohonnou soustavu. Tu tvoří elektromotor o výkonu 2,3 kW, jež pohání dva protiběžné lodní šrouby v prstenci.
Sirena‑UME má účinný automatický řídicí systém, který umožňuje nastavení a udržování kursu i hloubky. Může pracovat v režimu „vznášení“ (hovering mode), kdy samočinně udržuje plavidlo ve stabilní a nehybné poloze. V nouzovém případě je možné rychle vyprázdnit zátěžové nádrže a vystoupit k hladině. Přístrojové vybavení standardně tvoří rychloměr a hloubkoměr, na přání lze prostředek Sirena‑UME vybavit rovněž malým sonarem pro detekci překážek. Plavidla řady Sirena jsou stále ve výzbroji ruského námořnictva a typ Sirena‑UME je nabízen i pro export. Stojí za zmínku, že se úspěšně prodává i civilní obměna nazvaná Marina. Firma Dvigatel tak předvedla, že zdánlivě jednoznačně vojenská technika se může uplatnit i na civilním trhu.
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TTD prostředku Sirena-UME
Průměr těla
532 mm
Celková délka
11 300 mm
Celková hmotnost
1644 kg
Max. náklad
420 kg
Max. hloubka
40 m
Max. rychlost
4 uzly
Max. dosah
13 km
Výdrž baterií
2 hodiny
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