Plovoucí transportér PTS-4:
Slavná řada obojživelníků pokračuje

Obojživelné transportéry představují důležitou součást výbavy ruských ženijních vojsk. Dosud nejmodernějším vozidlem této kategorie je transportér PTS-4, jenž pochází z Omského závodu dopravního strojírenství a zvládne náklad až 18 tun.

Důležitost plovoucích transportérů se nedávno projevila na místě patrně velmi překvapivém, a to v převážně pouštní Sýrii. Na podzim 2017 totiž její armáda nasadila vozidla PTS-2 a PTS-3 sovětské výroby při překračování řeky Eufrat poblíž města Deir ez-Zor, z něhož byly následně vytlačeny jednotky Islámského státu. Právě jako nástupce zmíněných dvou typů obojživelníků odebírají ženijní jednotky ruské armády nejmodernější plovoucí transportéry typu PTS-4, jenž vznikl jako výsledek úkolu s krycím názvem Duplo.

Evoluce sovětských obojživelníků
Tradice ruských obojživelných prostředků je velmi dlouhá a sahá již do údobí mezi světovými válkami. Sovětská armáda se inspirovala britským plovoucím tančíkem Vickers Carden-Loyd, jenž se stal základem typů T-37, T-38 a T-40. V poválečné éře byla vytvořena kolová vozidla, a to plovoucí automobily GAZ-46 MAV a ZIS-485 BAV, jež vycházely z amerických vozidel Ford GPA a DUKW, avšak hlavní pozice nadále patřila pásovým prostředkům. První generaci plovoucích pásových transportérů reprezentoval typ K-61, jenž se dodával od roku 1950 a stal se i konstrukčním vzorem, kterého se držely též pozdější typy. Koncem 50. let jej nahradil typ druhé generace PTS (plavajuščij transporťor srednij, v ČSSR označovaný PTS-10), jenž uvezl zátěž 10 tun, tedy dvojnásobek oproti K-61. Potom prodělal modernizaci na provedení PTS-M a na začátku 70. let nastoupil typ třetí generace PTS-2, jenž využíval také součásti z podvozku tanku T-64 a uvezl až 12 tun. Jeho modernizací vznikl v 80. letech model PTS-3 s nosností 16 tun. Pro zajímavost se dá dodat, že PTS-2 a PTS-3 se vyráběly na Ukrajině ve městě Lugansk, jež se v posledních letech stalo známým z úplně jiných důvodů. V každém případě to však pro Rusko znamenalo problém, protože po rozpadu SSSR přišlo o výrobní kapacity pro tento druh vozidel. Zavedené typy z éry studené války již navíc evidentně zastarávaly, a proto bylo nutno pro ruské ženisty vyvinout obojživelník čtvrté generace.

Design a schopnosti vozidla PTS-4
Zadání tudíž dostala kancelář KBTM (Konstruktorskoje bjuro transportnogo mašinostrojenija) z Omsku, která má bohaté zkušenosti s vývojem nejrůznějších pásových vozidel. Nový design plovoucího transportéru převzal základní osvědčené schéma předchozích typů a inspiroval se i využitím prvků ze stávajících pásových vozidel. Transportér jménem PTS-4 tak má např. pásy a zavěšení kol z tanku T-80, kdežto spojka a převodovka byly převzaty z T-72. Z něj pochází i dieselový agregát V-84 o výkonu 625 kW, díky kterému transportér jezdí na souši rychlostí až 60 km/h. Na zádi se nacházejí dva masivní lodní šrouby, jež mu na hladině propůjčují rychlost plavby asi 15 km/h. Za každým jsou umístěna dvě pohyblivá kormidla, díky kterým se značně zvyšuje ovladatelnost na hladině. Motor se nalézá přibližně v polovině délky transportéru, což přispívá ke stabilitě. Transportér zvládne vlny o stupni 5 a jeho boční náklon může činit asi 25 stupňů, a tudíž se může zúčastnit též námořních výsadkových operací. Proti starším typům byl zvýšen max. úhel sjezdu do vody i nájezdu na břeh, který nyní činí až 15 stupňů. Další vysoce významné vylepšení představuje vyšší pancéřová ochrana dvoumístné kabiny a možnost nést i obrannou výzbroj, a sice v podobě dálkově ovládaného kulometu KPVT ráže 12,7 mm. Pokud jde o nosnost, PTS-4 zvládne na souši zátěž asi 12 tun a na vodě asi 18 tun. Ložnou plochu lze vybavit konstrukcí s krycí plachtou. Na čele se nalézá sklápěcí vlnolam a do výbavy patří také dvojice vodních čerpadel, filtrační soustava a gyrokompas.

Pro vojenské i záchranářské účely
Veřejnost mohla prototyp PTS-4 poprvé spatřit na výstavě v Omsku v roce 2007, ačkoli tehdy ještě zřejmě nebyl vývoj úplně dokončen. Státní zkoušky transportér absolvoval v roce 2011 a téhož roku byl oficiálně zaveden do výzbroje ruské armády, avšak sériová výroba se v továrně Omsktransmaš (dnes součást firmy Uralvagonzavod) rozběhla až roku 2014. V současnosti již lze PTS-4 příležitostně vídat při cvičeních ženijních sil ruské armády a snímky dokládají, že si nový transportér bez problémů poradí též např. s dopravou pěchotních obrněnců BTR-80 nebo BMP-3. Plovoucí vozidla PTS-4 však za sebou vlastně mají též „ostré“ nasazení, jelikož se již uplatnila mj. během záplav. Při zkouškách nosila vozidla tmavě zelený nátěr, ve službě ovšem dostávají vícebarevné kamufláže a veřejnost vídá PTS-4 asi nejvíce se „střepinovým“ nátěrem v pouštních barvách. To vypovídá o záměru jej nabízet zemím Blízkého a Středního Východu, což nepřímo potvrzují i zkušenosti se staršími typy ze Sýrie. Vývoj ale pokračuje, což ukazuje loni prezentované vozidlo PTS-PS. Jedná se o civilní derivát PTS-4, který vznikl primárně pro domácí MČS (ministerstvo pro mimořádné situace), avšak zaujal také hasiče ze sdružení DHZ POLE ze slovenské Trnavy, kteří již vlastní např. plovoucí vozidla PTS-10M nebo DT-30PM. Inženýři z Omsku již navíc připravují transportér páté generace PTS-A, který má uvézt náklad až 25 tun a má využívat součásti z nové platformy Armata.
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TTD transportéru PTS-4
Standardní osádka
2 muži
Provozní hmotnost
33 145 kg
Nosnost na souši
12 000 kg
Nosnost na vodě
18 000 kg
Délka ložné plochy
8,280 m
Šířka ložné plochy
3,300 m
Celková délka na souši
12,965 m
Celková délka na vodě
13,350 m
Celková šířka
3,590 m
Celková výška
3,250 m
Světlá výška
0,450 m
Max. rychlost jízdy
60 km/h
Max. rychlost plavby
15 km/h
Dojezd na silnici
587 km
Vytrvalost na vodě
10,6 hod.
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