Soratnik a Nachlebnik:
Bojové roboty od Koncernu Kalašnikov

Po překonání krizového období zaznamenává Koncern Kalašnikov nový vzestup, což se odráží i v jeho snaze uspět i mimo oblast ručních zbraní. Intenzivně se tedy věnuje rozvoji prostředků bez osádky, mezi něž náleží např. pásové bojové roboty Soratnik a Nachlebnik, jež se v březnu 2018 podrobily zkouškám v arktických podmínkách.

V číslech 6/2016 a 7/2016 byl vydán rozsáhlý materiál o ruských bojových robotech, avšak již krátce nato mezi ně přibyl i jeden zcela nový typ, a sice Soratnik od Koncernu Kalašnikov. Při stejné příležitosti byl prezentován také menší robot Nachlebnik a přenosná střelecká platforma PPDU, avšak podrobnější informace o nich přišly až později. Zatím není jasné, jestli se chystá sériová výroba stávajících podob těchto prostředků. Původně se předpokládalo, že by Soratnik mohl vstoupit do výzbroje ruské armády již letos, ovšem podle čerstvých zpráv patrně zůstane jen na úrovni technologického demonstrátoru. Další krok by měl reprezentovat bojový robot o hmotnosti asi 20 tun, jehož zkoušky mají záhy začít.

„Robotický tank“ o váze 7 tun
Bojový robot Soratnik alias BAS-01G (bojevaja avtomatizirovannaja sistěma guseničnaja) byl oficiálně prezentován na veletrhu Armija-2016, ačkoli již krátce před ním publikoval Koncern Kalašnikov první fotografii svého nového produktu. Obdobně jako mnoho dalších současných vojenských robotů na pásových podvozcích se od některých médií dočkal i charakteristik jako „robotický tank“. To je samozřejmě značně přehnané, jelikož velikost tohoto prostředku se dá srovnat s malým osobním automobilem a ani jeho odolnost a zbraně neodpovídají tomu, co se dá očekávat od „tanku“. Soratnik váží cca 7 tun, má pásový podvozek s pěti páry pojezdových kol a je poháněn spalovacím motorem v zádi, díky němuž dosahuje rychlosti až 40 km/h. Jeho zásoba paliva postačuje na dojezd asi 400 km a v pohotovostním režimu dokáže vydržet okolo 10 dnů. Byl navržen primárně k provádění průzkumu, pozorování a hlídkování a k zajišťování palebné podpory, ovšem kromě toho může zabezpečovat spojení, evakuaci raněných, dodávky zásob nebo odminování. Konstrukce robotu má modulární charakter, a tak jej lze konfigurovat pro různé úkoly, ale zatím byl veřejně představen „jen“ v několika podobách s malými věžemi se zbraněmi, resp. pro průzkum a palebnou podporu. Dosud byly nejspíše zhotoveny dva až tři kusy, z nichž jeden se liší použitím pouze jediného páru tlumičů u pojezdových kol, zatímco u zbylých lze vidět pět párů tlumičů (jeden pro každý pár kol).

Spektrum možností výzbroje
V průběhu let 2016 a 2017 byly roboty Soratnik prezentovány s nevelkou kompaktní věžičkou s hranatým senzorovým blokem po levé straně. V konstrukci věžičky je zabudována lafeta, jež může nést různé typy zbraní. Reálně byly zatím použity tři typy, a to 7,62mm kulomet PKTM, 12,7mm kulomet Kord a 30mm samočinný granátomet AG-17A (alias AP-30). Kromě toho se uvádějí (a formou počítačové grafiky předvádějí) také další možnosti hlavňové výzbroje, mezi které patří 40mm samočinný granátomet AGS-40 (alias 6G27) nebo 30mm rychlopalný kanon 2A42 nebo GŠ-301. Na horní stranu věže lze navíc upevnit i rám s konzolami, na které se dají upevnit až čtyři jednorázově použitelné zbraně sérií RPG či RPO, tedy pancéřovky a reaktivní plamenomety. Údajně existuje také alternativa přimontovat na věžičku dvě raketnice po devíti neřízených raketách S-8 ráže 80 mm nebo blíže neurčený počet odpalovacích trubic pro řízené protitankové rakety Kornet-EM. Po pravé straně věže je umístěna velká schránka s municí pro hlavňovou výzbroj. Nově se ale Soratnik objevuje i s jinou, rozměrnější věží, která má odlišný senzorový blok vpravo nahoře. Na stejné výškové úrovni s blokem se nachází kulomet PKTM a uprostřed konstrukce věže je umístěna lafeta s granátometem AG-17A; k věži je možno opět připojit rovněž konzoly pro celkem čtyři reaktivní zbraně.

Dálkové ovládání na až 10 km
Při některých příležitostech lze na přídi robotů Soratnik spatřit i dvě válcová tělesa, jež tvarem poněkud připomínají kávovary; jedná se o dva laserové radary (první se snímáním vertikálním a druhý s horizontálním) na detekci překážek. Přicházejí ke slovu za situace, že robot Soratnik pracuje v poloautomatickém režimu. V takovém případě se pohybuje v zadané oblasti, dovede i samostatně vyhledávat a zaměřovat cíle (což jeho senzorový blok zaručuje do vzdálenosti asi 2500 m), avšak povel k palbě musí vždy vyslat lidská obsluha. Nejčastějším režimem je řízení na max. vzdálenost 10 km, jež probíhá z mobilního kontrolního stanoviště na nákladním vozu, který slouží též k přepravě robotu Soratnik. Jde o šestikolový automobil KAMAZ-43118, jenž má úplně vzadu krytou nástavbu k převozu robotu, kdežto mezi nástavbou a řidičskou budkou je umístěno kontrolní stanoviště. To obsahuje dva rozměrné monitory a ovládací pult, jenž má dva joysticky, první pro řízení jízdy a druhý pro ovládání věže. Na střeše stanoviště se nachází anténa, díky níž lze robot ovládat na zmíněnou vzdálenost až 10 km, ale existuje také možnost onen pult vymontovat. Pak si jej operátor zavěsí na krk a opře o hruď, načež může řídit robot i takříkajíc na základě vlastního zraku (přenášení obrazových dat je tudíž možné jen na ony dva monitory ve stanovišti), a to na vzdálenost přibližně 800 m.

Další dva robotické produkty
Počátkem roku 2018 se Soratnik testoval v Sýrii, avšak zjevně nikoli v reálném boji. V březnu 2018 provedl Koncern Kalašnikov zkoušky a prezentaci několika svých produktů v arktických podmínkách. Vedle lehkých terénních vozů Rosomacha a Turist či soupravy oděvu Gruppа 99 se jich zúčastnil robot Soratnik a další dva robotické výrobky, které se poprvé objevily také už na výstavě Armija-2016, ovšem bližší informace o nich byly zveřejněny až roku 2017. Bojový robot Nachlebnik je vlastně „menší příbuzný“ typu Soratnik a nese jeho starší (malou) věž. Na lafetě byl zpočátku umístěn kulomet PKTM, ale od roku 2017 se Nachlebnik většinou ukazuje se čtyřhlavňovým kulometem GŠG-7,62 ráže 7,62 mm. Dalším testovaným typem je přenosná zbraňová platforma PPDU (pěrenosnaja platforma s distancionnym upravlenijem), jež existuje ve dvou variantách, lehčí a těžší. První nese 7,62mm kulomet PKTM a denní kameru, zatímco na druhé je namontován kulomet ráže 12,7 mm a větší senzorový blok s infračerveným čidlem a laserovým dálkoměrem. K ovládání obou obměn PPDU se používá pult, který se dá přenášet v podobě velkého kufru a s platformou je spojený optickým kabelem, avšak PPDU disponuje i prvky umělé inteligence pro samostatné vyhledávání a identifikování cílů (příkaz k palbě však musí opět vždy vyslat operátor). Platforma byla vyvinuta jako „robotický strážný“, a proto má sloužit především k ostraze základen a pozic jednotek.
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