Systém TOS-1A:
Ohnivá bouře proti Islámskému státu

V minulém čísle ATM jsme představili těžký „reaktivní plamenomet“ TOS-1 Buratino, který se objevil v Afghánistánu a Čečensku. Na bázi těchto zkušeností vznikla modernizovaná varianta TOS-1A Solncepok, která se dočkala úspěchů na světovém trhu a nedávno prodělala své první reálné bojové nasazení ve službách irácké armády.

TOS-1 neboli „těžký plamenometný systém“ (jak zní oficiální jméno) byl zařazen do výzbroje sovětských chemických vojsk v roce 1980. V podstatě jde o podvozek tanku T-72, na němž se nachází odpalovací zařízení pro třicet neřízených raket ráže 220 mm, jež přepravují zápalné či palivo-vzdušné hlavice. TOS-1 byl vyvinut jako prostředek blízké podpory pozemních vojsk a byl předmětem přísného utajení, které „zlomilo“ až nasazení v Čečensku na konci století. V té době se ale již rodila modernizovaná podoba, kterou dnes ruská zbrojní firma Uralvagonzavod nabízí pod označením TOS-1A Solncepok. Kromě služby v ruské armádě byl tento prostředek exportován do Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Iráku.

Požadavek zlepšení odolnosti
Ačkoli obecné hodnocení nasazení kompletu TOS-1 Buratino v Afghánistánu i Čečensku bylo pozitivní, byly konstatovány také určité problémy. Nejvýznamnějším z nich byla nedostatečná pancéřová odolnost svazku raketnic. Zde je totiž třeba opět upozornit na skutečnost, že TOS-1 nepředstavuje klasický dělostřelecký raketomet, jenž obvykle vede palbu z relativního bezpečí za linií dotyku, nepřichází tedy do přímého styku s nepřátelskými jednotkami, takže u něj není nutno aplikovat silnější pancéřovou ochranu (většina typů se spokojuje jen s lehkým pancířem řidičské budky). Naopak TOS-1 je prostředek pro „blízký boj“, jenž má poskytovat střeleckou podporu obrněným a mechanizovaným jednotkám na krátké vzdálenosti; proto ostatně dostal i podvozek z tanku, aby mohl tyto jednotky provázet i v těžkém terénu. Pokud se ovšem TOS-1 dostal do přímého kontaktu s nepřítelem, mohlo lehce dojít k proražení obalu raketnic, což by v případě exploze náplně raket mělo katastrofální následky. Nemuselo by dokonce jít přímo o důsledek nepřátelské střelby, protože sám účel a způsob nasazení systému TOS-1 v kombinaci s obrovskou účinností palivo-vzdušných hlavic by mohl způsobit, že by se komplet mohl stát i takříkajíc obětí vlastní palby. Při palbě na cíle vzdálené jen několik set metrů (což v Čečensku nebylo vzácností) by totiž obal dokázala prorazit dokonce i střepina vlastní rakety; neoficiálně se uvádí, že takové případy opravdu byly zaznamenány, ač naštěstí nedošlo k výbuchu. Vojáci tedy raději dvě trojice trubic na vnějších okrajích svazku nechávali prázdné, aby snížili riziko, že by něco podobného nastalo; bylo ovšem jasné, že si tento problém žádá systémové řešení, a to samozřejmě v podobě zvýšení odolnosti a dostřelu.

Vzniká nový systém TOS-1A
Bylo také zjištěno, že samo odpalovací vozidlo kompletu TOS-1 vykazuje velkou pohyblivost a průchodnost, ovšem nabíjecí vozidlo TZM na automobilu KrAZ-255B hodně zaostává. Také byla požadována modernizace systému řízení palby, který na konci 70. let představoval velice vyspělý výrobek, ale koncem 90. let již nevyhovoval. Jeho zkvalitnění bylo žádoucí také kvůli požadavku na zvýšení maximálního dostřelu. Z těchto všech důvodů tedy dostal Omský závod transportního strojírenství (Omsktransmaš, dnes součást korporace Uralvagonzavod) pokyn ke koncipování modernizace systému TOS-1. První výzkumné práce proběhly již během 90. let a v roce 1999 byl představen první konkrétní výsledek, a to ve formě nabíjecího vozidla TZM-T (transportno-zarjažajuščaja mašina, tankovaja) na pásovém podvozku. A záhy poté se objevilo nové odpalovací vozidlo, které dostalo oficiální jméno BM-1 (bojevaja mašina). Celý komplet byl pod názvem TOS-1A Solncepok („Místo, kam svítí slunce“) akceptován do služby v ruské armádě 4. dubna 2001 a v témže roce se rozběhla také sériová výroba. Podobně jako v případě původního provedení TOS-1 se uživatelem stala ruská Vojska radiační, chemické a biologické ochrany (VRChBZ). V březnu 2006 proběhly ostré střelby v rámci protiteroristického cvičení, které se konalo na Šilovském polygonu Sibiřského vojenského okruhu; o dva roky později byl systém TOS-1A uvolněn rovněž pro export. V roce 2009 se setkal s velkým zájmem, když byl vystaven na veletrhu pozemní výzbroje VTTV-Omsk 2009. V současnosti se TOS-1A nachází v komerční nabídce ruské zbrojovky Uralvagonzavod.

Odlišnosti od varianty TOS-1
Bojové vozidlo BM-1 (vývojové označení Objekt 634B) komplexu TOS-1A se svou koncepcí v podstatě shoduje s odpalovacím vozidlem systému TOS-1, zároveň ale představuje ve všech směrech jeho zdokonalení. Původní varianta používá modifikované šasi z tanku T-72 základní podoby, zatímco vozidlo BM-1 má podvozek převzatý z tanku T-72A. Kvůli tomu disponuje i silnějším motorem, a sice vidlicovým dvanáctiválcovým dieselovým agregátem V-84MS, jenž produkuje výkon cca 630 kW (840 koní). Výkon se na hnací kola přenáší pomocí mechanické převodovky. Osádku obrněnce tvoří opět tři osoby, a to v přední části korby sedící řidič a dále velitel a střelec v bojovém úseku, na němž je instalováno otočné odpalovací zařízení, které má svazek 24 raketnic. To je o šest méně než v případě TOS-1; vymizela čtvrtá, nejvýše umístěná řada šesti trubic, takže BM-1 má jenom tři řady po osmi trubicích. Pokles počtu raket byl však vyvážen zvýšením pancéřové ochrany této sestavy, jež by měla zastavit průbojnou střelu B-32 ráže 7,62×39 mm vypálenou ze vzdálenosti 620 m. Kromě toho jsou použity nové rakety typu MO.1.01.04M, které mají znovu ráži 220 mm, ale jsou delší (3,75 m oproti 3,3 m u původních raket MO.1.01.04) a těžší (217 kg oproti 173 kg), takže nabízejí vyšší dostřel (až 6000 m proti původním 3600 m) a ničivost. Dle materiálů výrobce by plná salva 24 střel kompletu TOS-1A měla zajistit 100% zničení živé síly na ploše 40 000 m2, což odpovídá kruhu s poloměrem cca 110 m. Znovu jsou k dispozici také střely zápalné (naplněné kovovými nebo organokovovými látkami), ovšem primárně se počítá se střelami palivo-vzdušnými, ve kterých se nachází náplň tekutého propylnitrátu a jemného hořčíkového prášku.

Přístroje a navádění střelby
Základním senzorem soustavy řízení palby je binokulární periskopický zaměřovač pro velitele TKN-3A, disponující denním i nočním režimem. Na obrněnci se nalézá také denní pozorovací přístroj TNPO-160, tři denní periskopy TNPA-65, noční elektro-optický periskop TVNE-4B a denní pozorovací přístroje TNPO-168B, TNP-165A a TNP-350B. Pro orientaci řidiče se užívá navigační gyroskopický přístroj GPK-59. S výše zmíněným zaměřovačem velitele je propojen laserový dálkoměr PDP-1 (1D14) s max. dosahem 20 000 m a přesností měření 10 m. Jakmile je cíl takto zaměřen, zahajuje činnost digitální soustava řízení palby, jejíž „srdce“ reprezentuje balistický počítač, který vedle výstupu z dálkoměru zpracovává také údaje o poloze a náklonu samotného vozidla (ty dodává čidlo PB2.329.04) i otočného odpalovacího zařízení, vedle toho i teplotu a tlak vzduchu a sílu a směr větru. Na základě těchto informací již samočinně nastaví odměr a náměr odpalovacího zařízení. V případě potřeby však samozřejmě lze náměr a odměr definovat i ručním zadáním. Odměr je ovládán elektromechanicky, kdežto náměr se nastavuje elektrohydraulicky. Vozidlo je vybaveno dvěma zadními rydly, zatímco funkci předního rydla plní příďové zařízení k hloubení okopů; odpalovací zařízení má též hydraulický třecí nárazník (všechny tyto prvky jsou ovládány elektrohydraulicky). Střelbu lze vést jednotlivými raketami nebo dvojicemi a maximální rychlost palby činí dva výstřely za sekundu, takže při „dvojitém“ režimu lze celé zařízení vyprázdnit za 6 sekund. Palbu lze vést na cíle vzdálené nejméně 600 a nejvíce 6000 m. Doba přechodu z pochodové do bojové pozice (resp. doba do zahájení střelby po zastavení na určeném místě) nepřesahuje 100 sekund.

Rakety a ochranná výzbroj
Přibližně tři pětiny délky neřízené rakety MO.1.01.04M zaujímá sekce s popsanou výbušnou a zápalnou směsí, do níž jsou vsazeny dvě výbušné nálože. Uvnitř směsi je zasunuta táhlá nálož zajišťující rozervání těla střely a rozptýlení směsi, aby poté (zhruba za 1 až 2 sekundy) došlo i k explozi druhé nálože, jež tvoří onu zvláštní „špičku“ vyčnívající z přední části jinak válcové rakety. Zbývající dvě pětiny délky neřízené střely představuje raketový motor na pevné palivo s elektrickým zápalem, na samém konci střely jsou pak umístěna čtyři kormidla, jež se rozloží po opuštění odpalovací trubice. Kromě této primární útočné výzbroje disponuje vozidlo BM-1 také ochrannými prostředky. Náleží mezi ně soustava čtyř dýmových granátometů 902G Tuča ráže 81 mm, jež se nachází na čele korby; dokážou vést střelbu na vzdálenost 100 m a vytvořit dýmovou clonu o délce (podle síly a směru větru) 250 až 400 m. Ve vozidle se přepravují také zbraně osádky pro obranu, a sice jeden 5,45mm lehký kulomet RPKS-74 se zásobou 1440 ran, jedna útočná puška AKS-74 stejné ráže s 300 náboji, tři reaktivní protitankové granáty (neboli vlastně pancéřovky) RPG-26 Agleň (případně rovněž starší typy jako RPG-18 Mucha) a deset obranných ručních granátů F-1. Na spodku přední části vozidla se nalézá již zmíněné zařízení, jež zastává funkci předního rydla a prostředku pro hloubení okopů. Standardní okop pro úkryt BM-1 o délce 10 až 12 m, šířce 4,5 až 5,5 m a hloubce 1,2 až 1,5 m lze v písčité půdě vytvořit za 12 až 15 minut a v hlinité za 20 až 40 minut. BM-1 nese i přístroj pro detekci chemického a radiačního zamoření GO-27 a celý vnitřní prostor chrání filtrační a ventilační soustava. Hlavní komunikační nástroj tvoří VKV radiostanice R-163-50U.

Nabíjecí prostředek TZM-T
Druhým typem vozidla komplexu TOS-1A je transportní a nabíjecí vozidlo TZM-T (vývojový název Objekt 563), jež má rovněž upravené šasi z tanku T-72A. Tříčlennou osádku tvoří řidič, velitel a operátor. Na korbě se přepravuje 24 raket, které jsou usazené ve zvláštních konzolách s půlkruhovými výřezy, do nichž rakety zapadají. Na vozidle se nalézají dvě sestavy takových konzol, z nichž každá pojme dvanáct střel (tři řady po čtyřech). Na každou tuto sestavu konzol a dvanácti raket se umisťuje pancéřový kryt, jenž má disponovat stejnou odolností jako pancíř na odpalovacím zařízení na prostředku BM-1, měl by tedy chránit před průbojnou municí ráže 7,62×39 mm vypálenou ze vzdálenosti 620 m (v původní podobě prostředku TZM v kompletu TOS-1 neměly rakety v konzolách žádnou ochranu). Mezi oněmi dvěma svazky dvanácti střel v konzolách pod kryty se nachází dvoudílný, elektrohydraulicky ovládaný jeřáb, který nese na konci ramene zvláštní nástroj ke zvedání a ukládání raket, konzol i krytů. Max. nosnost jeřábu činí 1000 kg a jeřáb se může natočit do úhlu 50 stupňů vlevo a 210 stupňů vpravo. Naskládání 24 raket do konzol zabere 45 minut a nabití celé zásoby do BM-1 trvá max. 24 minut. Výbava k pozorování v TZM-T obsahuje čtyři denní periskopy TNPO-160, noční periskop TNVE-4B, jeden periskop TNPO-168B a dva TNPA-65; řidič opět disponuje navigačním gyroskopickým systémem GPK-59. Vozidlo ale nemá dýmové granátomety a dýmovou clonu může generovat jen pomocí vstřikování paliva do výfukového potrubí. K obraně je vezen kulomet RPKS-74 se 1440 náboji, dvě pušky AKS-74 s 600 náboji, pět pancéřovek RPG-26 a deset ručních granátů F-1. Ochrana proti ZHN se shoduje s vozidlem BM-1.

Výroba pro Rusko i export
Standardní sestava systému TOS-1A Solncepok v ruské armádě obsahuje jedno vozidlo BM-1 a k němu dvě příslušející vozidla TZM-T; odtud pochází údaj výrobce, že systém TOS-1A má celkovou zásobu 72 střel. Z dokumentace zakázek ruského ministerstva obrany vyplývá, že by dnes ruská armáda měla disponovat nejméně deseti systémy, tj. celkově třiceti vozidly. Kromě toho si ale již TOS-1A získal nepominutelné úspěchy také na světovém trhu se zbraněmi. Jeho prvním zahraničním odběratelem se tak staly ozbrojené síly Kazachstánu, které si v roce 2010 objednaly tři systémy TOS-1A, jež byly předány během roku 2011. V roce 2011 přišla i druhá objednávka ze zahraničí, a sice od ozbrojených sil Ázerbájdžánu, které projevily zájem pořídit osmnáct kompletů. Šest z nich bylo dodáno během roku 2013 a dalších šest během roku 2014, takže lze očekávat, že kontrakt bude završen letos. Systémy TOS-1A pro Ázerbájdžán se však od těch v ruské a kazachstánské armádě odlišují jednou zajímavou věcí. Základ pro jejich šasi totiž netvoří derivát tanku T-72A, nýbrž novější podvozek T-90S; je tedy možné, že disponují i silnějšími agregáty V-92 (740 kW) či V-96 (930 kW). Kromě typické čtyřbarevné kamufláže ázerbájdžánské armády se tedy vyznačují také poněkud jinými tvary korby. Pro zajímavost lze ještě dodat, že bojové použití komplexu TOS-1A bylo začátkem roku 2015 hlášeno z východu Ukrajiny. Ministerstva obrany Ukrajiny uvádělo, že tyto komplety již mají proruští separatisté (resp. ruské jednotky bojující po jejich boku) a že se TOS-1A zúčastnil i tvrdých bojů o letiště v Doněcku; žádné důkazy pro to však zveřejněny nebyly.

Solncepok proti islamistům
Bezesporu největší význam a popularitu si však TOS-1A Solncepok získal během nasazení ve službách irácké armády, jež po počátečních nezdarech v bojích s Islámským státem a též kvůli váhání USA požádala o pomoc Moskvu. (Podrobnosti o pozadí těchto událostí najdete v ATM 1/2015.) Dne 28. července 2014 tedy přistál na letišti v Bagdádu dopravní letoun An-124-100, jenž přivezl první trojici systémů TOS-1A, resp. tři vozidla BM-1 a tři TZM-T. Obdobně jako u kompletů pro Ázerbájdžán jsou u nich použity podvozky z tanků T-90S. Posléze na střelnici u Bagdádu proběhl výcvik iráckých vojáků a „křest ohněm“ pro systém TOS-1A přišel v říjnu 2014. Tehdy irácká armáda zahájila operaci proti městu Jurf al-Sakhr, jedné z bašt Islámského státu, odkud nakonec extrémisty vytlačila. Komplexy TOS-1A měly údajně významnou úlohu zejména na začátku útoku, když jejich salvy zcela smetly opevněné pozice islamistů; určitě by se neměl podceňovat ani velký psychologický účinek palivo-vzdušných raket, jejichž výbuchy mohou laikům připadat jako nukleární. Systémy TOS-1A se pak významně podílely na dobytí Tikrítu v březnu 2015. Současně byla na nádraží v Omsku zpozorována další „várka“, jež byla v květnu 2015 dopravena lodí do iráckého přístavu Umm Qasr. Vedle trojice vozidel BM-1 se v ní objevila tři nová nabíjecí zařízení, postavená na šasi osmikolových automobilů od značky KAMAZ, zřejmě proto, že v iráckých pouštích není jejich průchodnost tak důležitá. Počátkem června dorazily stejnou cestou další tři dvojice vozidel a k nim velitelské vozidlo se skříňovou nástavbou na šasi KAMAZ 6×6. Každopádně se dá předpokládat, že úspěchy TOS-1A v Iráku získají tomuto unikátnímu prostředku další zájemce.
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Perspektivní náhrada
Roku 2013 uvolnila firma Uralvagonzavod propagační materiály a modely zobrazující některé připravované typy obrněné techniky na podvozkové platformě Armata. Vyskytla se mezi nimi i dvě vozidla, která se dají považovat za náhrady dvojice vozidel dnešního kompletu TOS-1A. Vozidlo BM-2 má nést odpalovací zařízení pro 24 neřízených raket, kdežto na vozidle TZM-2 by se měla nacházet zásoba 24 náhradních raket a jeřáb pro rychlé nabíjení. Oproti současným vozidlům s podvozky na bázi tanků T-72/90 by měla samozřejmě vzrůst pancéřová odolnost a maximální rychlost (ta má nově činit až 75 km/h) a k ochraně by mohla přispívat také dálkově ovládaná zbraňová stanice s kulometem nebo s granátometem. Navzdory větším rozměrům by bojová hmotnost prostředku BM-2 neměla překročit 47 tun. Jak se asi dá odhadovat, pro tento nový reaktivní plamenometný systém se předpokládá jméno TOS-2, ovšem s jeho vstupem do řadové služby lze realisticky počítat až po roce 2020.

Parametry pásových vozidel systémů TOS-1 a TOS-1A
Armádní název
TOS-1
TOS-1A
BM-1
TOS-1A
TZM-T
Vývojový název
Objekt 634
Objekt 634B
Objekt 563
Osádka
3 muži
3 muži
3 muži
Bojová hmotnost
46,0 t
46,5 t
41,5 t
Celková délka
6,86 m
7,24 m
7,00 m
Celková šířka
3,46 m
3,58 m
3,58 m
Celková výška
2,60 m
3,07 m
3,05 m
Světlá výška
0,47 m
0,47 m
0,48 m
Výkon motoru
520 kW
630 kW
630 kW
Max. rychlost
65 km/h
60 km/h
60 km/h
Max. dojezd
550 km
600 km
600 km
Počet raket
30 kusů
24 kusů
24 kusů
Max. dostřel
3600 m
6000 m
–
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