SPM:
Požární obrněnec pro ruskou armádu

Ve zprávách o nové generaci ruských obrněných vozidel, předvedených na květnové přehlídce v Moskvě, poněkud zapadla informace, že ruská armáda zavedla do výzbroje obrněné požární vozidlo SPM. Tento neobvyklý prostředek má sloužit zejména pro zvládání požárů ve skladech munice, ovšem jeho potenciál je podstatně větší.

Již řadu let se můžeme setkávat s vozidly, kterým se někdy říká také „požární tanky“. Vesměs jde o prostředky využívající podvozky a další prvky tanků se všemi jejich výhodami (zejména terénní průchodností a vysokou odolností) a určené pro náročné hasičské a záchranářské práce v situacích, kde běžné automobilové požární stříkačky nestačí. Ostatně obrněnce tohoto druhu typu SPOT 55 známe i z ženijních sil Armády ČR. Mezi nejnovější přírůstky do této kategorie patří vozidlo SPM z nabídky ruského zbrojního průmyslu.

Hašení v rizikovém prostředí
Média každodenně přináší zprávy o nehodách, katastrofách a jiných mimořádných událostech, ať už přírodního původu, nebo způsobených selháním techniky či lidského faktoru. Patří mezi ně i různé exploze a požáry v rizikových prostředích. V poslední době jsme mohli zaznamenat mj. několik výbuchů v ruských skladech munice, což logicky způsobilo zájem ruské armády o prostředky, jež by si s těmito hrozbami mohly poradit. Není tedy náhodou, že počátkem dubna 2015 vydal ruský ministr obrany příkaz, kterým bylo do služby zařazeno pozoruhodné vozidlo nazývané SPM (specialnaja požarnaja mašina). Bylo vyrobeno v Omském závodu dopravního strojírenství (Omsktransmaš), který patří do korporace Uralvagonzavod. Práce na vozidle byly zahájeny v roce 2012 a už v následujícím roce byl prototyp prezentován na výstavě RAE 2013 v Nižním Tagilu, kde vzbudil značný zájem. Vozidlo SPM je postaveno na podvozku, který je v zásadě prodlouženou (resp. sedm párů pojezdových kol mající) kombinací šasi tanků T-72 a T-80. Na podvozku se nalézají tři základní celky, a sice obrněná kabina pro tříčlennou osádku (velitel, řidič a operátor hasicích systémů), nádrž na hasicí látky a zadní prostor, kde je možné dopravovat různá pomocná zařízení, schránky s nářadím apod. Celé vozidlo chrání snímatelné pancéřové desky, jež odolají zásahu střepinou 152mm granátu, který exploduje ve vzdálenosti 5 m od vozidla; také to naznačuje, že se primárně počítá s užíváním SPM ve skladech munice. Proti žáru chrání rovněž speciální nátěrová hmota, jež se při vystavení vysoké teplotě mění na vrstvu jakési pěny, která má silné protipožární účinky.

Možnost dálkového ovládání
V oné nádrži s objemem 25 m3 se může nalézat až 25 tun hasicích látek, od vody přes pěnu po různé speciální chemikálie. Na čele obrněné kabiny posádky, pochopitelně vybavené filtrační, ventilační a klimatizační jednotkou, je umístěna mohutná pohyblivá proudnicová tryska, která může dopravit hasicí látky na vzdálenost až 100 m s průtokem 100 litrů za sekundu. Navíc má SPM po povrchu několik menších trysek, z nichž při pobytu v zóně požáru proudí hasicí látky ochlazující kabinu, motorový prostor a podvozek. Do vybavení vozidla náleží též hydraulicky ovládaná šípová radlice na čele a soustava pěti televizních kamer. Čtyři z kamer jsou umístěné pevně a poskytují rozhled po přední polosféře, kdežto pátá je instalována na zvedacím stožáru s možností kruhového rozhledu. Kromě denní kamery se na stožáru nachází ještě infračervený senzor, jenž slouží k lokalizaci ohnisek požáru. Další pozoruhodnou vlastností SPM je fakt, že disponuje dálkovým ovládáním. Všechny subsystémy od motoru po trysky jsou totiž napojeny na digitální řídicí soustavu, k níž přísluší anténa pro příjem rádiových signálů. Veškeré funkce SPM lze tedy řídit i na vzdálenost až tří kilometrů za pomoci pultu, jehož rozměry a hmotnost zhruba odpovídají středně velkému kufru. Ačkoli vozidlo SPM je větší než běžné tanky, lze je transportovat na železničních vagónech a jeho hmotnost (včetně plné zásoby hasicích látek) se pohybuje pod hranicí 60 tun. Na silnici dosáhne rychlosti 60 km/h a zásoby paliva mu stačí na ujetí vzdálenosti 250 km. Lze očekávat, že o SPM projeví zájem také další resorty ruské státní správy a že bude intenzivně nabízeno i na světovém trhu.
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