„Super Humvee“ na ukrajinský způsob

V minulých číslech ATM jsme několikrát informovali o nových typech ukrajinských vojenských vozidel, které jsou více či méně improvizované. Dalším přírůstkem je terénní vozidlo vybavené zbraňovým modulem, které představila firma Leninskaja Kuznica.

Ve dnech 24. až 27. září 2014 se na výstavišti v Kyjevě uskutečnil XI. ročník veletrhu Zbraně a bezpečnost (Oružije i bezopasnosť), který pochopitelně nemohl nebýt ovlivněn událostmi na východě země. Velká pozornost se proto upírala právě na ty kategorie techniky, které nalézají uplatnění v asymetrické či „hybridní“ válce, mj. na obrněné vojenské automobily. Vedle typů, které jsou již dobře známé, např. transportérů BTR-4 či automobilů značky KrAZ, se objevily i výrobky nové, mezi nimi i terénní automobil, o kterém někteří Ukrajinci hovoří jako o jakési obdobě legendárního vozu HMMWV čili „Humvee“.

Na podvozku automobilu GAZ-66
Nový produkt strojírenské firmy Leninskaja Kuznica (Leninská kovárna) je postavený na šasi populárního sovětského lehkého nákladního automobilu GAZ-66. Tato volba je velmi logická a pragmatická, protože ve skladech ukrajinského ministerstva obrany se nachází údajně kolem 10 000 vozidel tohoto typu. Samozřejmě je velikou otázkou, v jakém jsou stavu a kolik z nich by se dalo zprovoznit, ukrajinská armáda však deklaruje, že nyní potřebuje asi 2000 terénních obrněných automobilů, takže kdyby se povedlo využít podvozky z pouhé pětiny uskladněných exemplářů GAZ-66, byly by požadavky vojáků v podstatě pokryty. Už v minulosti se objevily pokusy použít zmíněné podvozky jako základy pro obrněné automobily. Patrně nejznámějším typem je BBM Kazak od společnosti NPO Praktika, ale sovětský podvozek měl jen prototyp a zdá se, že eventuální sériové kusy budou mít šasi IVECO. Firma Leninskaja Kuznica vyrobila na základě GAZ-66 terénní vůz, jehož tvary se poněkud podobají automobilu HMMWV, resp. jeho verzím s uzavřenou karosérií, dvěma řadami sedadel a menší ložnou plochou vzadu. A to je zatím vlastně takřka všechno, co je o samotném vozu známo. Vystavený exemplář byl jasně pouhým zkušebním prototypem nebo demonstrátorem, neboť již z provedení vnitřních prostor bylo zřejmé, že není zcela dokončen. Sice je označován za pancéřovaný, ale nejsou známy ani podrobnosti o jeho odolnosti. V případě sériové produkce by zajisté byla žádoucí také výměna původního benzínového motoru ZMZ-66-06 (výkon asi 90 kW) za nějaký modernější, nejlépe dieselový motor, odpovídající současným standardům.

Nový senzorový a zbraňový modul
Ale snad ještě větší zájem než samotný terénní automobil vzbudilo to, co se nacházelo na jeho střeše, a to dálkově ovládaný bojový modul, jenž je opět výrobkem firmy Leninskaja Kuznica. Propagace tohoto kompletu v kontrastu s téměř nulovými informacemi o terénním automobilu vedly dokonce k ironizujícím poznámkám, že vůz je pouze jakousi „maketou“, jež nemá sama o sobě jiný význam než ten, že nese bojový modul OBM (oblegčennyj bojevoj modul). Ten je určený pro instalaci na různé terénní automobily (konkrétně se uvádějí typy HMMWV, Tigr a Dozor) nebo čluny a má sloužit k ničení „měkkých“ či lehce obrněných pozemních cílů, popř. i helikoptér ve visu (což naznačuje, že zřejmě není vybaven systémem pro střelbu na rychle se pohybující cíle). Nese optické přístroje od firmy Izjumskij priborostrojitělnyj zavod, jež spadá do zbrojního konsorcia Ukroboronprom. Výzbroj modulu tvoří 12,7mm kulomet NSV, 40mm automatický granátomet UAG-40 (dodavatelem je KB Točnoj mechaniki) a šestice dýmových granátometů. Celý modul má hmotnost 280 kg. Navzdory zajímavému a atraktivnímu vzhledu vozidla s modulem OBM se ale nelze ubránit dojmu, že jde (přinejmenším zatím) o pokusnou improvizaci, která má k sériové výrobě dost daleko. Objevila se informace, že jeden tento vůz na šasi GAZ-66 má stát jen 20 000 dolarů, což je na dnešní poměry takřka směšně málo. Celý exponát je každopádně dobrou ukázkou stavu ukrajinského zbrojního průmyslu, jemuž zajisté nechybí nápady, ale na němž se podepisuje špatná ekonomická a bezpečnostní situace v zemi, což vede k prezentaci někdy hodně sporných výsledků.
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