Tajemný Falkatus:
Futuristický obrněnec pro FSB

V ruských médiích se někdy vyskytují snímky nebo filmové záběry značně neobvyklých černých obrněnců, které vypadají spíše jako rekvizity ze sci-fi příběhů. Jedná se o vozidla Falkatus, jež byla dříve známa pod názvem Karatěl a v současnosti slouží speciálním zásahovým jednotkám zpravodajské služby FSB při protiteroristických operacích.

První fotografie prototypu záhadného obrněnce se objevila v březnu 2012 a zachycovala jej na zkušebním polygonu institutu NAMI. První zprávy tvrdily, že jde o výrobek značky KAMAZ, zatímco pozdější jej spojovaly s moskevskou automobilkou AMO ZIL a s rovněž firmou ZAO Fort Těchnologija. O vozu se mluvilo pod jménem „Karatěl“ a objevily se nové fotografie, jež zobrazovaly vzdáleně podobný automobil v areálu firmy ZIL. Pak následovala velice absurdní situace, kdy společnost ZIL zarytě popírala, že by s programem „Karatěl“ měla co do činění, a zároveň vyhrožovala těm, kdo zveřejnili materiály ukazující opak. Jisté je, že se záhadné vozy objevovaly dál navzdory bankrotu moskevské firmy.

Nápad designéra Saakjana
Dnes dostupné zdroje již dovolují zrekonstruovat poměrně složitou historii tohoto vozu, jež se dá vystopovat až do roku 2002. Ruské ministerstvo obrany vydalo specifikace na nový terénní automobil s nosností do 2,5 tuny a možností doplnit pancéřování. Právě tento program obdržel pracovní jméno Karatěl a dá se říci, že mu zhruba odpovídá automobil VPK-3927 Volk, avšak mezi zájemci byla i automobilka ZIL. Její nadšení ale nemělo dlouhého trvání, jelikož už roku 2003 práci zastavila s tím, že její prioritu představuje nákladní vůz Kalam. Ten však neuspěl a slavný výrobce se dostával do větších a větších problémů. O jeho záchranu se tehdy snažil mj. moskevský starosta Jurij Lužkov, který značce ZIL poskytoval všestrannou podporu v podobě dotací, lobbingu apod. V roce 2008 tudíž bylo rozhodnuto obnovit práci podle zadání projektu Karatěl, ale tentokrát již ne pro armádu, nýbrž zejména pro policejní síly a MČS (Ministerstvo pro mimořádné situace). Ve firmě ZIL dostal vůz interní krycí jméno Medvěď a první návrhy, jejichž autory byli Konstantin Potěchin a Lev Samochin, měly zcela konvenční podobu, jež se příliš nelišila od běžných terénních automobilů. Zlom proto nastal až roku 2009, kdy předložil svůj nápad designér Svjatoslav Georgijevič Saakjan, který je vlastně hlavním tvůrcem nového vozidla. Saakjan v zájmu vyšší odolnosti navrhl vůz, jenž neměl standardní motorovou kapotu a pak čelní sklo, nýbrž velice futuristický design, v němž kapota a čelní sklo tvoří jedinou linii s mimořádně ostrým sklonem. Neobvyklý návrh dostal kvůli vzhledu jméno Klop („Štěnice“), brzy začala stavba makety ve skutečné velikosti a v září 2009 si ji prohlédl i Lužkov, jemuž se tato originální novinka velice líbila. Následoval tedy začátek stavby funkčního demonstrátoru, který využíval část komponentů podvozku lehkého nákladního automobilu ZIL-4362, jenže to už se slavná firma ZIL opět propadala do hlubokých problémů. Svůj poslední vůz dodala roku 2012 a v následujícím roce fakticky přestala fungovat.

Zájem zpravodajské služby
Z firmy odešla řada schopných pracovníků, mezi nimi též S. G. Saakjan, jenž si založil vlastní designérské studio. O práci rozhodně neměl nouzi, jelikož jeho „Štěnice“ přitáhla velký zájem zpravodajské služby FSB. Saakjan od ní dostal nabídku realizovat svou futuristickou koncepci jinde, a to v podobě zásahového vozidla pro protiteroristické útvary. Jako nový dodavatel byla určena firma ZAO Fort Těchnologija, která má s ruským bezpečnostním aparátem velice těsné vztahy jako výrobce balistických vest a přileb. Právě tam proto roku 2011 začala vznikat nová podoba vozidla Klop, tentokrát na terénním podvozku značky KAMAZ a s obrněnou karosérií od firmy Fort Těchnologija. To byl onen černý prototyp, jenž byl poprvé viděn v březnu 2012, aniž by byly známé detaily. V té době však ještě stále pokračovala v práci i firma ZIL, kde byl dokončen šedivý prosklený demonstrátor se jménem ZIL-3901. K jeho pohonu sloužil agregát Cummins a převodovka ZF. Údajně se zvažovalo jeho vyslání na rallye Paříž-Dakar, ovšem to zůstalo jen na úrovni snů, když automobilka zastavila činnost. Existence tohoto demonstrátoru ale poté způsobila zmatky, protože řada článků obsahovala jeho snímky i fotku onoho černého obrněnce s tím, že jde o dvě verze jednoho automobilu. Dnes je ale již bezpečně známo, že šlo o dvě realizace jednoho designu od de facto konkurenčních firem. Na veřejnost se v roce 2012 ještě dostal starý název Karatěl, ovšem nové zprávy o černém obrněnci dorazily až za tři roky, kdy se potvrdilo, že zájem FSB byl opravdu seriozní. V květnu a červnu 2015 se totiž objevily snímky několika exemplářů na silnicích v Tatarstánu a brzy se ukázalo, že automobil má nové jméno Falkatus (což je druh meče z antického Říma). Na čelní masce prototypu i nových kusů si lze přečíst písmena CSN, jež zkracují termín „Centr specialnogo naznačenija“, což je velení FSB, kterému podléhají mj. speciální zásahové jednotky Alfa a Vympel. Skutečnost, že vůz je určen pro jejich akce, potvrdily v září 2016 záběry z protiteroristické operace, kterou provedly v Dagestánu zvláštní útvary FSB a ministerstva vnitra.

Několik technických údajů
Konkrétních informací o vozidle Falkatus však pořád existuje velice málo. S jistotou je známo použití podvozku z nákladního automobilu KAMAZ-4911 Extreme, jenž se proslavil zejména v rallye Paříž-Dakar. (Stal se mimochodem i základem automobilu BKM-49111 Viking, který má obrněnou skříňovou karosérii a slouží pro velké zásahové týmy FSB; psali jsme o něm v č. 7/2014.) Jeho pohon zajišťuje dieselový osmiválec JaMZ-7E846 o objemu 17 litrů a o výkonu 560 kW. Falkatus by měl údajně vážit kolem 12 tun a jeho max. rychlost na silnici zřejmě činí přes 130 km/h, ačkoliv se dá narazit též na (nepříliš věrohodně působící) tvrzení o rychlosti až 200 km/h. Pokud jde o jeho přepravní kapacitu, původní Saakjanův koncept (a také ZIL-3901) nabízel prostor až max. deset mužů, a to dva muže vpředu, pak dvě trojice sedící na sedačkách uprostřed zády k sobě a ještě dvojici sedící čelem vzad. Původní koncept a ZIL-3901 ale měly též zadní dveře (a boční dveře se otvíraly nahoru), kdežto Falkatus má pouze dvoje dvoukřídlé dveře v bocích, a tudíž může být vnitřní uspořádání odlišné, byť sedadla obrácená zády k sobě uvnitř jsou. V bocích si lze všimnout šesti párů střílen, třináctá se nalézá v zádi a obrněnec má i nejméně jeden kulatý stropní průlez, kde může být instalována lafeta s kulometem PKM ráže 7,62 mm. Úroveň odolnosti známa není, byť lze předpokládat, že pancíř zřejmě zastaví dlouhé puškové a kulometné náboje ráže 7,62 mm. Není s jistotou znám ani počet sériových kusů, jež se od prototypu z roku 2012 liší např. kryty horních polovin všech kol a mírně přepracovaným řešením čelní masky a světel. Kromě střílny se na zádi nachází také jméno auta, a to kupodivu napsané latinkou ve formě „Falcatus“. Největší počet pohromadě se vyskytoval v květnu 2017 na Krymu, kde bylo spatřeno pět exemplářů (ačkoli se nedá vyloučit, že jeden z nich může být dopracovaný první prototyp). Falkatus tak evidentně zůstává vzácnou kuriozitou, u které malý počet kusů odpovídá skutečně vysoce speciálnímu určení.

Lukáš Visingr
Foto: Russian Internet

Publikace: ATM 6/2018

