Smerč na podvozku Tatra:
Raketomety pro Indii a Turkmenistán

Mezi pozoruhodné, ale poměrně málo známé úspěchy automobilky Tatra patří fakt, že armády Indie a Turkmenistánu zařadily do služby verzi ruského raketometu Smerč právě na podvozku z Kopřivnice. Redakce ATM získala exkluzivní informace o tomto zajímavém projektu, jenž od pracovníků Tatry dostal přezdívku „Motovilicha“.

Dělostřelecký systém 9K58 Smerč představuje mimořádně výkonnou zbraň, takže se stal také úspěšným exportním artiklem. O jeho pořízení projevili na konci 90. let zájem mj. Indové, ale z jejich strany zazněl požadavek použít pro všechna vozidla systému odlišné podvozky než ty, které dodávaly automobilky zemí bývalého SSSR. V samotné Indii totiž už od roku 1986 běží licenční sériová produkce automobilů Tatra 815, a proto armáda miliardové velmoci požádala, aby Rusko dodalo derivát raketového systému Smerč právě na českém podvozku. S podobnou žádostí přišel o několik let později i Turkmenistán.

Vznik desetikolové platformy
Indická armáda provozuje několik tisíc automobilů Tatra se čtyřmi, šesti a osmi koly, takže se logicky nelze divit, že nechtěla koupit původní podobu systému Smerč, která pro odpalovací a nabíjecí vozidla používá podvozky MAZ-79111 či MAZ-543M, kdežto podpůrná vozidla jsou postavena na šasi značek Ural a KAMAZ. Zpočátku se předpokládalo, že indická verze obdrží český podvozek s osmi koly. V roce 1999 dorazila do Kopřivnice delegace z ruské společnosti Rosoboronexport, ale z jednání záhy vyplynulo, že kvůli bojové hmotnosti raketometu nebude osm kol stačit, a proto musí vzniknout speciální verze s deseti koly. U jiné konstrukce vozidla by nepochybně šlo o náročný a zdlouhavý úkol, ovšem právě kopřivnická koncepce podvozku s páteřovým rámem představuje pro takové změny optimální řešení. Během krátké doby proto tým Tatry dokázal vyrobit dvojici desetikolových prototypů. Jako základ konstrukce posloužil osmikolový automobil Tatra 816 LIWA, jenž v 90. letech vznikl pro ozbrojené síly Spojených arabských emirátů, které koupily přes tisíc exemplářů. Vůz, později zvaný též model 815-6, se vyznačoval německým motorem Deutz, americkou převodovkou Twin Disc a hodně nezvykle pojatou soustavou chlazení a převodovky s měničem krouticího momentu v úseku za kabinou, jemuž pracovníci firmy Tatra kvůli typickému tvaru a odklopným krytům přezdívali „kurník“. Konstruktéři tedy připojili pátou nápravu, jež byla mechanicky spojena s první řízenou dvojicí náprav, a tudíž desetikolové vozidlo zatáčí za pomoci první, druhé a páté nápravy. Dva hotové prototypy tak byly ještě v roce 1999 poslány do Ruska, kde proběhla montáž nástaveb a jízdní zkoušky, z nichž mimochodem také vyplynulo, že vozidla Tatra poskytují lepší parametry než základní šasi značky MAZ. Další etapa testů proběhla v roce 2002 v Indii a potvrdila, že vozy splňují i požadavky tamní armády na provoz v nadmořské výšce od 0 do 4000 m. V roce 2003 tak začala konečná jednání o rusko-indické smlouvě, v níž Tatra figurovala jako subdodavatel šasi. Zároveň působila též jako primární dodavatel pro školení řidičů a dalšího personálu a pro dodávky náhradních součástí, speciálního nářadí a technické dokumentace pro provoz, údržbu a opravy vozů. Podpis smlouvy proběhl v roce 2005.

Tatra s německým motorem
Z hlediska kopřivnické automobilky představují základní položky kontraktu dvě verze nového vozu Tatra 816-6ZVR8T. První z verzí nese plný název 816-6ZVR8T 41 340 10x10.1R/51T a slouží jako šasi odpalovacího vozidla 9A52-2T (tzn. vlastního raketometu), kdežto druhá nese úplné označení 816-6ZVR8T 44 340 10x10.1R/50T a slouží pro transportní a nabíjecí vozidlo 9T234-2T. Písmeno Z udává výrobce motoru, tedy společnost KHD Deutz; v tomto případě se konkrétně jedná o dieselový vidlicový osmiválec BF 8M 1015C s objemem 15 874 cm3, jehož max. výkon činí 400 kW. Kvůli provozu v horských podmínkách však byla nutná jeho úprava, jež se týkala hlavně vstřikovacího čerpadla a způsobila redukci max. výkonu na 340 kW. Toto číslo se tedy rovněž vyskytuje v označení modelu vozidla. K přenosu výkonu nejprve sloužila šestistupňová samočinná převodovka Twin Disc TD 61-1175, kterou potom v průběhu výroby nahradil novější typ TD 61-1189. Z označení modelu se dá vyčíst též kombinované odpružení za pomoci listových per a vzduchových vaků, použití krátké kabiny, jednoduchá montáž kol a redukce v kolech. Čísla 41 a 44 udávají maximální přípustnou hmotnost vozidel v tunách. Lze doplnit, že od původního osmikolového vozu Tatra 816 LIWA pro armádu Emirátů se vůz pro Indii liší rovněž kabinou, která již odpovídá novější podobě řady Armax, zatímco původní typ 816 LIWA ještě užíval starší kabinu série 815. Kabiny obdržely klimatizace Diavia slovenské značky Molpir a nezávislé naftové topení Breeze. Kromě desetikolových speciálů náležely do kontraktu také šestikolové a čtyřkolové vozy pro montáž podpůrných nástaveb, a to konkrétně Tatra 815-21NR36 22 230 6x6.1R (vozidlo velitelské a dílenské) a 815-21NR45 17 230 4x4.1 (vozidlo topografické a meteorologické). K jejich pohonu slouží osmiválec Tatra T3B-928-10 o výkonu 230 kW a desetistupňová mechanická převodovka. Sériová produkce podvozků byla v Kopřivnici zahájena v říjnu 2006 a běžela až do září 2008. Hotové podvozky se odesílaly do Ruska, kde na ně příslušné podniky instalovaly účelové nástavby, a hotové vozy již směřovaly ke koncovému zákazníkovi, tedy k indické armádě. 

Šest typů vozidel v komplexu
Montáž bojových vozidel 9A52-2T a nabíjecích vozidel 9T234-2T prováděly Motovilichinské závody ve městě Perm a právě podle jejich názvu vznikla také přezdívka „Motovilicha“, která se mezi zaměstnanci firmy Tatra užívá pro celý projekt i pro ona desetikolová vozidla. Bojové vozidlo 9A52-2T nese odpalovací zařízení pro celkem dvanáct raket ráže 300 mm, zatímco na transportním a nabíjecím prostředku 9T234-2T se nalézá zásoba dalších dvanácti raket a vedle toho hydraulický jeřáb, pomocí něhož se provádí nabíjení. Velitelské vozidlo na šestikolovém šasi užívá skříňovou nástavbu MP32M1 (ruský resortní index 9S624), v níž je umístěn systém řízení palby 9S729M1 Slepok-1, jenž umožňuje velení až do úrovně brigády. Uvnitř nástavby se nacházejí pracovní místa pro čtyři operátory. Druhé podpůrné vozidlo užívající šestikolový podvozek je pojízdná dílna MRS-AR, která slouží pro údržbu a opravy výzbroje (tedy 300mm raket) a obsahuje různé nástroje, mj. svářecí agregát, vrtačku, ohýbačku, brusky nebo měřidla. Vozidlo topografické přípravy 1T12-2M je instalováno na čtyřkolovém podvozku a poskytuje navigační a mapové služby, k čemuž disponuje různými autonomními a družicovými systémy. Chyba určení polohy v autonomním režimu činí max. 3 % ujeté vzdálenosti, kdežto družicová navigace zajišťuje přesnost asi 10 m. Druhý prostředek na čtyřkolovém podvozku představuje meteorologické vozidlo RPMK-1 Ulybka (index 1B44), které dodává data o stavu počasí, a to především díky meteorologickým sondážním balonům. Pro určení pozic balonů slouží aktivní i pasivní radiolokace a balony zjišťují mj. hodnoty teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, rychlosti a směru větru. K vozu je standardně připojen dvoukolový přívěs, kde se tyto vodíkové balony skladují. (Více o modernizované podobě Ulybka-M najdete v č. 7/2016.) Vedle vozidel náleží do systému Smerč také samotné 300mm rakety s dosahem až 90 km, dále sada nástrojů 9F819 k údržbě raket a navíc dvě výcvikové soupravy 9F827 a 9F840. První zahrnuje 300mm inertní raketu 9M55-UT, pomocí níž se personál učí manipulaci s raketami, a druhá obsahuje vložnou hlaveň 9P623 pro cvičnou střelbu 122mm raketami.

Produkce pro dva zákazníky
První kompletní vozidla byla do Indie dodána po moři v květnu 2007 a poslední kusy dorazily v květnu 2009. V Kopřivnici mezitím probíhalo školení Indů a následně v Indii ještě přes dva roky působil tým ruských a českých expertů, kteří se starali o údržbu a řešili problémy během dvouleté záruční lhůty. Indie koupila celkem 42 odpalovacích a 42 nabíjecích vozidel, z nichž dvě odpalovací a dvě nabíjecí směřovala do dvou výcvikových středisek. 80 exemplářů se pak rozdělilo mezi dva identické dělostřelecké pluky, z nichž každý čítá tři baterie (v každé je šest odpalovacích a šest nabíjecích vozidel) a ještě zálohu (dvě odpalovací a dvě nabíjecí vozidla). Do každé z celkových šesti baterií podle tabulek spadá rovněž po jednom vozidle velitelském, dílenském, meteorologickém a topografickém, ale Indové odebrali těchto podpůrných vozidel vyšší počty, což jim zajistilo záložní a výcvikové kapacity a možnost podpory také na vyšších úrovních organizace. Celkem tedy bylo dodáno patnáct vozidel velitelských, devět dílenských a dohromady 24 topografických a meteorologických. Spolu se dvěma prototypy, které zůstaly v Rusku, tak bylo vyrobeno celkově 134 podvozků Tatra. Tím ale projekt „Motovilicha“ ještě neskončil, neboť již v době dodávek pro Indii se přihlásil další zákazník, a sice Turkmenistán. Projevil zájem o tři baterie, ale z finančních důvodů nakonec odebral pouze jednu. Společnost Rosoboronexport tedy v roce 2008 znovu oslovila firmu Tatra, která poslala do Ruska dalších sedmnáct podvozků, a to dvanáct desetikolových pro bojová a nabíjecí vozidla, tři šestikolové a dva čtyřkolové. Pětice šasi podpůrných vozů měla modernizované agregáty T3B-928-50, ale stále s výkonem 230 kW. Podobně jako v případě Indů probíhalo školení turkmenských řidičů v Kopřivnici. Turkmenistán tedy v létě 2009 získal baterii se šestnácti vozidly a „nadbytečný“ šestikolový kus patrně zůstal v Rusku a slouží pro testovací a předváděcí účely. 27. října 2009 se turkmenské raketomety ukázaly na přehlídce v Ašchabadu. Výcvik se odehrál na polygonu Kelete, kde se v dubnu 2010 uskutečnily první cvičné střelby, a během dvouleté záruční lhůty na místě opět působili ruští a čeští experti. Celá baterie se nyní nachází na základně Bajramaly v regionu Mary. Jde o nejsilnější dělostřelecké zbraně turkmenské armády a zároveň o doklad spolupráce českého a ruského obranného průmyslu.

Lukáš Visingr
Foto: Josef Čabla, Miroslav Bartoň a Dalibor Kalný

TTD vozidel Tatra 816-6 pro systém Smerč
Resortní index
9A52-2T
9T234-2T
Základní funkce
Odpalovací
Nabíjecí
Bojová hmotnost
38 100 kg
35 900 kg
Celková délka
12,400 m
12,460 m
Celková šířka
3,025 m
3,050 m
Celková výška
3,435 m
3,535 m
Světlá výška
0,400 m
0,400 m
Výkon motoru
340 kW
340 kW
Max. rychlost
90 km/h
90 km/h
Dojezd na silnici
850 km
850 km
Hloubka brodění
1,250 m
1,250 m
Šířka příkopu
2,000 m
2,000 m
Svislá překážka
0,600 m
0,600 m
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