Tajfun-M:
Ochránce strategických raket

Strategické raketové síly představují pro Rusko jednu z nejdůležitějších složek ozbrojených sil, a tudíž se ochraně těchto zbraní věnuje zcela výjimečná pozornost. Dokládá to i nové obrněné vozidlo speciálního určení Tajfun-M, které vstoupilo do výzbroje v loňském roce a působí jako doprovod samohybných mezikontinentálních střel.

Pokud se dnes v kontextu ruských obrněných vozidel použije označení Tajfun, obvykle se tím míní obrněnce, které spadají do těžké kategorie MRAP a o jejichž zakázku pro ruskou armádu soutěží automobilky Ural a KAMAZ. (Více o nich najdete v ATM 4/2013.) V zájmu rozlišení výrobků obou značek se pro tyto vozy užívá i označení Tajfun-U a Tajfun-K. V srpnu 2013 se ale objevily zprávy o vozidle jménem Tajfun-M, které bylo zavedeno do výzbroje Raketových vojsk strategického určení (RVSN). Záhy se však zjistilo, že s typy kategorie MRAP nemá nic společného, neboť se jedná o speciální modifikaci obrněného transportéru BTR-82A, která má při přesunech ochraňovat ruské strategické zbraně.

Obavy z útoku na rakety
Ruské strategické raketové síly netvoří zdaleka jen vlastní střely s jadernými hlavicemi, jejich odpalovací zařízení, základny nebo různé materiálně-technické zabezpečení. Důležitost těchto prostředků si vynucuje i jejich promyšlenou ochranu vůči útoku, a to rozhodně ne jen v situaci atomové války. Balistické střely na samohybných odpalovacích zařízeních totiž mohou být při přesunu zranitelnější, než se zdá. Už řadu let existují obavy, že by se mohly stát terčem útoku, např. ze strany kavkazských nebo sibiřských separatistů. Přímé i nepřímé následky podobného činu raději ani nedomýšlejme. Nesporným faktem však je, že se na konci 90. let objevil záměr vybavit RVSN speciálním obrněným vozidlem, jež by dokázalo popsané riziko zmenšit, a sice zejména prostřednictvím včasného zjištění blízké hrozby nějakého pozemního útoku. Z tohoto záměru vyplynuly požadavky na výbavu tohoto vozidla, které musí disponovat širokou škálou kvalitních senzorových a komunikačních přístrojů. Navíc bylo pochopitelně třeba, aby „drželo krok“ s mobilními strategickými střelami, které se obvykle pohybují po více či méně pevných cestách. Jako základ „ochranného“ vozidla byl tedy zvolen obrněný transportér BTR-80, který byl podnikem NPO Strela z města Tula přestavěn na vozidlo Tajfun, označované též zkratkou BPDM (bojevaja protivo-diversionnaja mašina). Prototyp byl prezentován patrně v roce 2000, avšak do sériové výroby nepostoupil. Teprve v roce 2007 byl projekt obnoven a výsledkem se stalo zdokonalené doprovodné vozidlo Tajfun-M.

Široké spektrum vybavení
Základem vozidla Tajfun-M není BTR-80, nýbrž jeho modernizovaná úprava BTR-82A, která se vyznačuje mj. motorem se zvýšeným výkonem (ze 194 na 224 kW), kvalitnější pancéřovou ochranou (např. má novou vnitřní protistřepinovou vrstvu) či novým přístrojovým vybavením, které obsahuje mj. terminál navigace GLONASS a nové přístroje nočního vidění. Tajfun-M se od základní podoby BTR-82A už na první pohled odlišuje absencí obvyklé otáčivé věže, která byla nahrazena nástavbou se senzory. Jeho palebnou sílu představuje 7,62mm kulomet PKTM se zaměřovačem TKN-4S, instalovaný na dálkově ovládaném střelišti. (Na fotografiích z testů prototypu si lze povšimnout, že kulomet tedy ještě nebyl namontován.) Za střelištěm se nalézá ona rozsáhlá senzorová sestava, jejímž nejvýkonnějším prvkem je radiolokátor Kredo-1, který dokáže detekovat obrněné vozidlo na vzdálenost více než 6000 m či stojící lidskou postavu na 3000 m. Tajfun-M disponuje rovněž optoelektronickými prvky včetně televizní a infračervené kamery. Informace jsou zobrazovány na rozměrných víceúčelových barevných displejích. Ale kromě kulometu a senzorů má vozidlo i systém elektronického boje, který má zajistit zejména zneškodnění dálkově ovládaných výbušných náloží. Do výbavy vozidla náleží dokonce i malý bezpilotní letoun, konkrétně typ Eleron-3SV od firmy Eniks. Prostředek s rozpětím 1,47 m má vytrvalost 2 hodiny, dosahuje rychlosti až 130 km/h a nese rozmanité senzory, jejichž údaje se přenášejí na zem v reálném čase. První exemplář obrněnce Tajfun-M úspěšně absolvoval testy v srpnu 2013 a dne 30. srpna byl předán Tejkovské raketové divizi. Několik kusů by postupně měla obdržet každá ze sedmi divizí mobilních raket.
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