Tanky bez tankistů: Robotické bojové systémy ruské armády

Jestliže se mluví o vojenské technice bez osádky, nejčastěji se myslí bezpilotní letadla, ovšem podobných prostředků přibývá rovněž na zemi. Mezi státy, které akcentují dálkově ovládaná a autonomní vozidla, patří také Ruská federace. Její zbrojní firmy již představily vskutku široké spektrum bojových vozidel bez osádky, ačkoli některá mají zjevně pouze povahu experimentů a zatím jen malá část z nich se dostala do řadové služby.

Od „teletanků“ k Černobylu
Kořeny ruských bojových vozidel bez osádky sahají opravdu velmi daleko, neboť již na konci 20. let 20. století se v SSSR začaly provádět pokusy s dálkovým ovládáním tanků, nejdříve po kabelu a potom bezdrátovými rádiovými signály. Proběhlo mnoho experimentů a do výzbroje Rudé armády byl nakonec zařazen tzv. teletank na bázi lehkého tanku T-26. Jednalo se vždy o dvojici vozidel, a to samotný dálkově řízený obrněnec TT-26, který nesl plamenomet či vrhač bojových chemických látek, a vozidlo TU-26, z něhož se provádělo dálkové řízení. Teletanky byly nasazeny v „zimní válce“ proti Finsku a poté v bojích s Německem, jenže výsledky byly dosti rozpačité. Úroveň technologií prostě nestačila na spolehlivou realizaci takto pokročilého konceptu. SSSR pokračoval ve vývoji dálkově řízených vozidel také za studené války, kdy se podobné prostředky občas používaly jako terče na vojenských cvičeních, ale hlavní pozornost se soustředila na roboty pro průzkum vesmírných těles. Nejznámějším je samozřejmě vozítko Lunochod, ale později vznikl též Marsochod. Technologie z těchto projektů se pak uplatnily i v 80. letech při vývoji mobilních robotů pro manipulaci s výbušnými, radioaktivními a jinými nebezpečnými látkami. Většinu těchto prostředků si objednala KGB a některé se využily i při odstraňování následků havárie v Černobylu. Vesměs šlo o vozidla o hmotnosti řádově desítek či stovek kilogramů, ale do akce šel také systém Klin-1, v podstatě dálkově ovládaná varianta ženijního obrněnce IMR-2 na bázi tanku T-72. Následně se rozběhl i projekt dálkového řízení T-72, jenž v roce 1990 dospěl na takovou úroveň, že se vozidlo dalo plnohodnotně ovládat na vzdálenost okolo 2 km a mohlo vést i přesnou palbu. Proběhly též další experimenty, na nichž se ale samozřejmě negativně podepsal rozpad SSSR.

Nová generace manipulátorů
Práce na robotických systémech sice pokračovaly i v 90. letech, vesměs však šlo o menší typy koncipované opět jako manipulátory. Do vývoje se zapojila řada státních i soukromých firem, vědeckých ústavů či univerzit, např. Moskevská státní technická univerzita (MGTU), jež nese jméno N. E. Baumana a podílela se mj. na projektu kolového odminovacího vozidla Klavir-2. Podobně jako pro další obory vojensko-technického rozvoje v Rusku měl rovněž pro robotiku obrovský význam nástup prezidenta Vladimira Putina. Roku 2000 tedy bylo vytvořeno zadání „Robotizacija VVT-2015“, jež obsahovalo hlavní pokyny pro vývoj, produkci a nasazení nové generace zbraňových systémů bez osádky. Primárním účelem je redukce ohrožení vojáků, což logicky znamená preferenci systémů, které mají na bojišti obstarávat rizikové činnosti, jako je průzkum nebo odminování. Postup při plnění úkolů naznačil, že Rusko má v řadě oborů velký technologický potenciál, jenže dosti zaostává v tzv. intelektualizaci, resp. v zajištění toho, aby robotické systémy pracovaly více či méně autonomně. Splnění úkolů onoho zadání proto bylo přesunuto na rok 2020. V každém případě vzniklo značně rozsáhlé spektrum prostředků, které se v ruštině označují zkratkou RTK (robototěchničeskij kompleks). Kromě manipulátorů patří do nabídky také různé větší typy, které mohou provádět průzkum nebo palebnou podporu. Pro nesení zbraní byly uzpůsobeny také některé manipulátory, mj. typ MRK-27 nebo vozidla série Vezděchod od univerzity MGTU. Obvykle jde o malé kolové či pásové prostředky, jež mohou nosit např. útočnou pušku (a)nebo jednorázovou pancéřovku řady RPG. Z dalších výrobců lze zmínit značky SST nebo Lobaev Robotics a je známo, že malé ozbrojené roboty už používají i speciální zásahové jednotky zpravodajské služby FSB.

Dva produkty z města Iževsk
Významným dodavatelem robotických systémů je firma NITI Progress, která pochází z města Iževsk a vytvořila komplex Platforma-M. Ten se stal jedním z prvních robotů v řadové službě u ruských ozbrojených sil. Vojskové zkoušky zahájil v roce 2014, je zaveden např. u námořní pěchoty Baltské flotily a pravidelně se vyskytuje rovněž na vojenských přehlídkách konaných v Kaliningradu, byť je samozřejmě otázkou, nakolik se uplatňuje v normálním provozu. Jedná se o pásový prostředek o váze 800 kg, který jezdí rychlostí 12 km/h a který se dá řídit dálkově na vzdálenost max. 1,5 km. Přepravuje kulomet PKT ráže 7,62 mm se zásobou 400 ran a čtyři jednorázové pancéřovky RPG-26. Energie v elektrické baterii stačí na 48 hodin fungování. Do arzenálu ruských ozbrojených sil byl oficiálně zaveden také další robot, který pochází z města Iževsk, ačkoliv od jiné společnosti, a sice od Iževského radiozávodu. Na začátku se označoval jako MRK-002-BG-57, avšak později dostal líbivější komerční název Volk-2, zatímco v ruské armádě se značí také MRK-VN. Tentokrát jde o větší prostředek o hmotnosti přes jednu tunu, jenž jezdí rychlostí až 45 km/h a může nést různé typy kulometů či samočinných granátometů. Formálně jej zavedly strategické síly, v jejichž službách má střežit základny balistických střel, ačkoli není známo, zda se opravdu rozběhla sériová výroba. Z dalších typů si zaslouží zmínku pásový MARS A800, který pochází od firmy KB Avrora a přepraví zátěž až 500 kg. Primárně má sloužit pro zásobovací a záchranné mise, ale může používat i zbraně. Zajímavým nápadem je robot Argo od ústavu CNII RTK, který má osm kol, na něž však lze navléknout pásy. Může nést 7,62mm kulomet PKT a až tři pancéřovky RPG-26 a kromě jízdy dokáže rovněž plavat, a proto se předpokládá jeho zavedení u námořní pěchoty.

Projekty Něrechta a Kungas
Do výroby pozemních bojových robotů se v Rusku pouští také firmy, jež si vesměs spojujeme s jinými sektory. Jedná se především o Koncern Kalašnikov, do jehož nabídky náleží také dva malé typy vyzbrojených robotů na pásovém podvozku, a to větší Soratnik a menší Nachlebnik (více v čísle 3/2018). Do stejného sektoru proniká i hlavní konkurent firmy Kalašnikov, a sice značka ZID (Zavod iměni Děgťarjeva), jež působí ve městě Kovrov a v roce 2015 představila robotický systém Něrechta. Má pásový podvozek, váží 2,5 tuny, dosahuje rychlosti 32 km/h a dá se ovládat na vzdálenost 3 km. Základní verze slouží pro palebnou podporu a nese kulomet PKT ráže 7,62 mm či kulomet Kord kalibru 12,7 mm. Druhá obměna disponuje sadou senzorů pro dělostřelecký průzkum a konečně třetí nese plošinu pro transport nákladů. Zbraňová verze byla začleněna i do širšího robotického komplexu Kungas, jenž nyní prodělává vojskové testy a zahrnuje celkově pět robotů. Nejmenší je tak malý, že se dá přenášet v ruce. Následuje lehký robot o váze 200 kg, který nese 7,62mm kulomet a pancéřovky. Třetí typ váží kolem dvou tun a nese 12,7mm kulomet a 30mm samočinný granátomet AG-30. Čtvrtým z robotů je Něrechta a posledním členem „rodiny“ Kungas je dálkově ovládaná modifikace pásového výsadkového obrněného transportéru BTR-MDM Rakuška, u které zůstává zachována i možnost klasického ovládání zevnitř. Jinak se ovšem celá pětice robotů ovládá za pomoci pultů ze střediska, jež se nalézá v nástavbě automobilu KAMAZ. Onen posledně zmíněný robot současně představuje i ukázku dalšího významného trendu, který svým způsobem navazuje na historické „teletanky“. V Rusku se totiž věnuje velká pozornost pozemním robotickým systémům, které vznikají jako úpravy standardně zavedených vojenských vozidel.

Zvyšování autonomie robotů
Pokračovalo se tedy i v pokusech s dálkovým řízením tanku T-72, a to v rámci projektu, který nesl název Alisa. Výsledné vozidlo potom získalo i určitý stupeň autonomie, a proto dokázalo samostatně jezdit v terénu rychlostí kolem 40 km/h a vést palbu na cíle v dálce až 2000 m. Za vysoce významné se pokládají dálkově řízené prostředky pro odminování, což prokazuje např. zadání Prochod-1. Z něho vzešla robotická verze odminovacího vozidla BMR-3M Vepr, která úspěšně prodělala armádní zkoušky. Ruští ženisté od roku 2017 používají vozidla BMR-3MA, u kterých existuje možnost dálkového ovládání nebo postupu podle naprogramované trasy, ale do budoucna se počítá i s plně autonomním fungováním. Zkoušely se též samočinně pracující úpravy terénních vozidel (např. UAZ-3151) a značnou pozornost přitáhlo také vozidlo BRŠM (bojevaja razvědyvatelno-šturmovaja mašina), jež představuje verzi automobilu GAZ Tigr-M. Nese velkou věž s 30mm kanonem 2A72 a kulometem PKT a disponuje i možností dálkového řízení na vzdálenost až 3 km. Zjevně má i určitou úroveň autonomie, neboť dokáže samočinně sledovat a zaměřovat cíle. Na podobné úrovni se nacházejí rovněž větší pásová vozidla Udar a Vichr, jež vznikla na bázi obrněnce BRM-3K Rys, což je jedna z odvozenin bojového vozidla pěchoty BMP-3. Objevilo se několik provedení s různými věžemi, jež nesou různé kombinace 30mm kanonů, 7,62mm kulometů a protitankových řízených střel Kornet-EM. Udar i Vichr se dají řídit na vzdálenost až 4 km, avšak mají i jakýsi stupeň autonomie, díky kterému zvládnou pomalejší navigaci neznámým terénem či zaměřování cílů, byť stále potřebují dohled lidského operátora. Ruská koncepce nasazení ozbrojených robotů totiž (aspoň zatím) trvá na názoru, že o použití zbraně musí ve finále vždy rozhodovat člověk.

Kontroverzní systém Uran-9
Stejný imperativ tudíž platí též u jistě nejznámějšího pozemního robotického prostředku ruské výroby, který nese název Uran-9. Pochází od moskevské firmy 766 UPTK, která byla v rámci projektu „Robotizacija VVT-2015“ pověřena vývojem velkých robotů na pásovém podvozku, jež zabezpečí odminovací práce, záchranářské činnosti a průzkumné a palebné mise. Pro první z úkolů slouží Uran-6, který nese různé typy zařízení pro odpalování či vyorávání min, kdežto hasičský a záchranářský Uran-14 nese nádrž na 2000 litrů vody, proudnici a pracovní nástroje. Zajímavé však je, že tyto dva typy vlastně nejsou ruského původu, jelikož firma 766 UPTK na ně získala licenci od chorvatské společnosti DOK-ING. Čistě ruský původ má ovšem třetí typ, a to vyzbrojený Uran-9 o bojové hmotnosti 10 tun. Jezdí rychlosti 35 km/h a lze jej ovládat na vzdálenost 3 km. Jedno středisko může řídit až tři exempláře, jež navíc mohou fungovat i jako retranslační stanice, takže ten čtvrtý může vyrazit až 12 km od střediska. Uran-9 však zvládá i pomalejší autonomní jízdu v terénu nebo samočinné sledování a zaměřování cílů. Na korbě se nalézá otáčivý modul, který nese 30mm kanon 2A72 se zásobou 200 nábojů, 7,62mm kulomet PKTM se zásobou 1000 ran a různé kombinace raketových či bezzákluzových zbraní. Ty jsou umístěny na konzolách, jež lze zvednout do výšky až 3 m, aby se dalo střílet i zpoza překážek. Dají se použít protitankové řízené rakety 9M120 Ataka s dostřelem asi 6000 m, protiletadlové střely Igla či bezzákluzové zápalné zbraně série RPO Šmel. Robot Uran-9 má sloužit zejména pro ozbrojený průzkum a palebnou podporu. Poprvé byl představen v roce 2014 a absolvoval i zkoušky v Sýrii, které ale poukázaly na řadu nedostatků, takže navzdory chvále ruských médií bude zřejmě ještě trvat, než Uran-9 vstoupí do služby.

Robotické tanky řady Šturm
Jako jeden z vrcholů projektu „Robotizacija VVT-2015“ byla nařízena i výroba robotů o váze přes 20 tun, resp. prostředků v kategorii tanků. V podstatě se tak mělo navázat na experimenty s dálkovým řízením T-72. Zpočátku se hovořilo zejména o tom, že vznikne robotická varianta tanku nové generace T-14 Armata od firmy Uralvagonzavod. Její představitelé tvrdili, že díky pokroku počítačových systémů bude možno zredukovat tříčlennou osádku na dvě osoby a pak vyrobit plně robotický tank, na němž se začalo pracovat pod krycím názvem Tačanka-B. Celý projekt vozidel Armata ovšem provázejí velké potíže a není jasné, kdy a v jakém počtu budou zavedena do výzbroje, a proto zůstává nejistá i budoucnost robotické verze. Vojáci však trvají na požadavku vzniku dálkově ovládaných nebo částečně autonomně fungujících tanků, a tudíž roku 2018 začal nový projekt Šturm, z něhož má vzejít „rodina“ bojových vozidel bez osádky, která budou mít hmotnost kolem 50 tun a budou využívat šasi tanku T-72B3. Plánuje se vznik několika variant, mezi nimi tanku s dělem ráže 125 nebo 152 mm či bojového vozidla palebné podpory, které ponese 30mm rychlopalné kanony a protitankové řízené rakety. Plánuje se také robotická obměna 220mm raketometu TOS-1. Z vozidel se mají formovat čety a roty, které se budou řídit dálkově na vzdálenost 3 km z mobilních středisek, která mají rovněž využívat šasi T-72B3. Dosud ale není jasné, zda mají z projektu Šturm vzejít skutečně bojeschopná vozidla, která vstoupí do služby, nebo zda se jedná spíše o výzkumný a demonstrační projekt, který má podpořit rozvoj technologií v ruském průmyslu. Nelze opomenout ani fakt, že robotické a jiné vyspělé zbraně představují vděčné téma (nejen) ruské propagandy, takže na senzační zprávy o jejich schopnostech se musí hledět se zdravou skepsí.

Lukáš Visingr

Prostředky Fjodor a Rys-BP
Vedle kolových a pásových vozidel nejrůznějších velikostí se vyvíjejí a testují také prostředky kráčející, resp. napodobující lidi či zvířata. Nepochybně nejznámější z nich nese jméno Fjodor a dříve se označoval jako Avatar, čímž narážel na známý film a na původní význam slova, jež znamená „vtělení boha“. Fjodor má přibližně velikost a proporce člověka a ovládá se dálkově, při čemž přesně kopíruje pohyby těla lidského operátora. V roce 2015 si ho prohlédl prezident Vladimir Putin, jemuž robot předvedl např. střelbu z pistole a jízdu na čtyřkolce. Fjodor, který pochází od firem CNIITočMaš a NPO Androidnaja Těchnika, v roce 2019 vyrazil i do kosmu, konkrétně na Mezinárodní kosmickou stanici. Počítá se s jeho využitím i při zvládání různých živelných a jiných katastrof a samozřejmě též v armádě. Dokonce už se objevila spekulace, že by ozbrojení Fjodoři mohli pochodovat na některé z květnových přehlídek na Rudém náměstí. Dalším kráčejícím robotem je Rys-BP, jenž má čtyři nohy a unese náklad okolo 200 kg. Vedle dopravy zásob, evakuace raněných, hledání min a průzkumu může zajistit i palebnou podporu, protože už byl odzkoušen také jako nosič dvou pancéřovek.
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