Obrněnec SPM-3: Ruský MRAP

Asertivní zahraniční a bezpečnostní politika Ruské federace na počátku 21. století se odráží i ve výrobě nových druhů vojenské techniky, které bychom v nabídce ruských zbrojovek dříve hledali jen těžko. Příkladem mohou být pancéřovaná terénní vozidla, u kterých se klade důraz na odolnost proti minám a výbušným nástrahám; v západní terminologii se označují zkratkou MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected). Právě takové vozy nezbytně potřebují pravidelné ozbrojené síly nebo ozbrojené sbory, jež se zapojují do asymetrických konfliktů. Střety tohoto druhu se stále častěji odehrávají jak na samotném území Ruské federace, tak i v zemích, které Rusko pokládá za součást své sféry vlivu. A vzhledem k ambicím Moskvy je pravděpodobné, že angažmá Ruska v těchto „zónách napětí“ bude narůstat.

Zadání BTR-VV
Rusko (resp. dříve i Sovětský svaz) vyrábí řadu obrněných terénních automobilů (mezi známé patří např. BRDM-2), avšak zpravidla jde o specializované průzkumné či bojové typy, nikoliv víceúčelové vozy optimální pro nasazení v soudobém neklidném světě. Celkově lze říci, že na trhu vhodných obrněnců dnes kralují západní zbrojovky jako Force Protection, Krauss-Maffei Wegmann, BAE Systems nebo Rafael, zatímco ruské firmy takových vozů mnoho nenabízejí. Svého času se hodně mluvilo o typu KAMAZ BPM-97 Vystrel, jenž se však příliš neosvědčil; je poněkud nespolehlivý a nedokáže zajistit potřebnou odolnost proti výbušninám. Ruské síly vnitřní bezpečnosti si ovšem stále více uvědomovaly nutnost pořídit si vozy kategorie MRAP, jaké nakupují západní státy pro konflikty v Iráku či Afghánistánu. V případě Ruska se jedná o konflikty na Kavkaze či ve střední Asii; podobná vozidla určitě potřebuje i policie, pohraniční stráž, vězeňská služba nebo protiteroristické jednotky. Z těchto důvodů bylo vyhlášeno zadání BTR-VV (Bronětransportěr-Vnutrennyje Vojska), na něž brzy odpověděla např. zbrojní firma OOO VPK (Vojenno-Promyšlennaja Kompanija), která se dosud zabývala především výrobou pancéřování pro auta jiných firem. V polovině roku 2008 zhotovila prototyp nového terénního obrněného vozidla nazvaného SPM-3 (Specialnaja Policejskaja Mašina). V říjnu 2008 se tento vůz představil na výstavě bezpečnostní techniky Interpolitech 2008 v Moskvě; v té době už za sebou měl část továrních zkoušek. Na konci roku 2008 byl předveden ministerstvům obrany a vnitra Ruské federace a setkal se s nemalým zájmem.

Podvozek a karosérie
Podvozek SPM-3 využívá některé komponenty z osvědčených nákladních automobilů značky Ural a nezávislé zavěšení kol na torzních tyčích z moderního obrněného transportéru BTR-90. Výsledkem je vysoká spolehlivost, dobrá terénní průchodnost, snadná údržba a opravy a nízké náklady na provoz. Přes využití již existujících součástí je ale konstrukce podvozku nová, což dokládá především příčný průřez ve tvaru písmene V. Tento prvek konstrukce, jenž podstatně přispívá k odolnosti proti explozím (jelikož odvádí část energie výbuchu do stran), je nejspíše vynálezem jihoafrických firem a u typů západních značek se pomalu stává standardem, kdežto u vozů ruského původu se vyskytuje jen výjimečně. O pohon SPM-3 se stará dieselový motor JaMZ-7601 o výkonu 244 kW (330 koní), mechanická převodovka byla získána z automobilů Ural. Vůz SPM-3 je určený pro dvoučlennou osádku (řidič a velitel) a max. osm vyzbrojených mužů v záďovém prostoru, popř. pro náklad o hmotnosti až dvou tun. Vozidlo má troje dveře, z nich dvoje klasické do kabiny řidiče a velitele a jedny velké dvoukřídlé vzadu; prototyp má i dva hranaté střešní průlezy s poklopy. Kabina využívá podobné uspořádání, které se osvědčilo u již používaného obrněného vozidla SPM-2 Tigr. Na rozdíl od většiny západních vozů, které patří do skupiny MRAP, zatím SPM-3 nemá střílny pro ruční zbraně, což výrobce zdůvodňuje absencí takového požadavku od ministerstva vnitra; v případě zájmu jiného zákazníka je však firma OOO VPK připravena vůz střílnami vybavit.

Vysoká odolnost
Odolnost obrněných vozidel proti munici ze střelných zbraní a proti účinkům min nebo jiných výbušných zařízení je definována různými normami. V západním světě je to především norma STANAG 4569, jež byla vytvořena v rámci NATO. Ruská federace se řídí vlastní (ačkoli dost podobnou) normou nazvanou GOST 50963, kterou akceptovaly také další republiky bývalého Sovětského svazu. Odolnost karosérie automobilu SPM-3 vůči střelivu malých ručních zbraní odpovídá dle uvedeného standardu úrovni 6, což znamená schopnost zastavit protipancéřovou průbojnou munici B-32 ráže 7,62×54 mm (neboli ráže ruských kulometů nebo odstřelovačské pušky Dragunov SVD) na vzdálenost 5 až 10 metrů; podle některých zdrojů však pancéřování SPM-3 zastaví tyto střely až na vzdálenost zhruba 100 metrů. Výhledově se zvažuje i možnost vybavit SPM-3 další modulární vrstvou pancíře, jež by zajistila odolnost dokonce vůči munici z velkorážových kulometů. Pokud se týče odolnosti proti výbušným zařízením, ta by měla být ekvivalentní úrovni 2A, což znamená, že osádka SPM-3 by měla přečkat bez zranění i explozi miny obsahující 6 kg TNT pod kterýmkoli kolem. Dá se rovněž předpokládat, že dopravované osoby jsou chráněny před účinky převrácení či deformace. (Je poměrně málo známým faktem, že většina zranění při zásahu vozidla minou či improvizovanou výbušnou nástrahou nevzniká jako přímý důsledek onoho výbuchu, nýbrž v podstatně „sekundárně“, resp. během převracení nebo deformace karosérie zasaženého automobilu.)

Široká škála vybavení
Výzbroj vozu může být umístěna u předního poklopu; prototyp byl prezentován s kulometem NSVT ráže 12,7 mm s dálkovým ovládáním z místa velitele, ale samozřejmě lze namontovat i jiné typy zbraní včetně 14,5mm těžkého kulometu Kord. Vozidlo je dále vybaveno zajímavou škálou nejrůznějších pomocných, podpůrných i účelových systémů, které vesměs vypovídají o jeho primárním určení pro obor vnitřní bezpečnosti. Je to radiostanice Erika-201, systémy pro detekci radiace a chemických a biologických látek, klimatizace, filtrační a ventilační jednotka FBU-100 (v případě nutnosti se dá vozidlo zcela hermeticky uzavřít, aby přepravované osoby mohly být chráněny před chemickými nebo biologickými látkami), vrhače dýmových granátů BTD, zařízení pro odpalování rádiem ovládaných náloží BRVU, nesmrtící systém pro obranu okolí vozidla Rulet-VV, dálkově řízený světlomet OU-5, policejní majáky, sada reproduktorů SGU-500, samočinná hasicí souprava či systém pro huštění kol za jízdy. Je zřejmé, že vozidlo bude možné vybavit i jinými účelovými zařízeními, případě bude možné je využít jako základ pro různé specializované verze. Ruské vojenské síly a útvary vnitřní bezpečnosti pro takováto vozidla nepochybně naleznou uplatnění. OOO VPK se jistě pokusí proniknout také na světový trh, kde panuje mezi vozidly této kategorie ostrý konkurenční boj, ale současně stále existuje i velká poptávka, nehledě k tomu, že řada států nechce nebo nemůže nakupovat vozy západního původu. Obrněnec SPM-3 tedy rozhodně není bez šancí.

Lukáš Visingr

Parametry vozidla SPM-3
Celková délka
5900 mm
Celková šířka
2500 mm
Celková výška
2500 mm
Světlá výška
500 mm
Prázdná hmotnost
10 000 kg
Užitečná hmotnost
2000 kg
Max. hmotnost
12 000 kg
Max. rychlost na silnici
90 km/h
Max. rychlost v terénu
40 km/h
Dojezd na silnici
800 km
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