Výsadkový prám PDP:
Pontonový prostředek nové generace

Do výbavy současných ženijních vojsk patří i pontonové systémy, jež pro překonávání vodních překážek využívají koncepci mohutných plováků. Tímto způsobem lze stavět mosty pro přejezd techniky či nasazovat takto řešená plavidla pro převoz. Do druhé kategorie se řadí prostředek PDP, který byl zaveden do výzbroje ruské armády.

V minulém čísle ATM jsme se věnovali soudobým ruským mostním vozidlům, resp. útočným mostům na šasi tanků a mechanizovaným mostům na podvozcích automobilů. Kromě nich ale ženisté používají i široké spektrum pontonových systémů. První kategorii tvoří tzv. pontonové parky, tedy soupravy pro stavbu mostů na plovácích, kdežto druhou větev vývoje reprezentuje koncepce tzv. pontonových prámů, v podstatě jakýchsi hybridů vozidel a plavidel, které slouží pro motorizovanou přepravu nákladů přes vodní překážky.

Dvě generace pontonových prámů
Vývoj pontonových prámů se rozběhl již záhy po druhé světové válce, konkrétně v roce 1946, kdy byl navržen prostředek K-71, popisovaný též jako „samochodnyj děsantnyj tankonosec“ a využívající pontonové plavidlo na pásovém podvozku. Zkoušky první podoby ovšem odhalily mnoho nedostatků, a proto byla roku 1952 zkonstruována jinak řešená podoba K-71. Základní rozdíl se nalézal ve faktu, že tentokrát šlo o dvojici vozidel (levé a pravé), z nichž každé vezlo polovinu výsledného pontonového prámu. Před vstupem do vody se proto obě vozidla spojila, načež se z každého vyklopil do strany ponton, jenž byl jinak převážen dnem vzhůru. Výsledné pontonové soulodí uvezlo zátěž až 52 tun. Jako podvozek sloužila modifikace šasi tanku T-55, a proto byl tento prostředek roku 1954 přijat do služby jako GSP-55 (guseničnyj samochodnyj parom). Nepochybně si na něj pamatují také veteráni československé armády. Druhá generace pontonových prámů byla vyvinuta v 70. letech s tím, že měla nahradit jak soulodí GSP-55, tak pontonový mostní park PMP. V rámci programu s krycím názvem Volna tedy vzniklo vozidlo PMM (paromno-mostovaja mašina) na osmikolovém podvozku a následně prostředek PMM-2 na podvozku plovoucího transportéru PTS. Kromě provedení šasi byly samotné prámy shodné a každý zvládl zátěž 42 tun, navíc bylo možné (na rozdíl od GSP-55 však nikoli nutné) i jejich spojování do dvojic či trojic s nosností 84, resp. 126 tun. Předpoklad o nahrazení pontonových mostních parků se ovšem nesplnil a typy PMM a PMM-2 se uplatňovaly takřka výhradně jako převozní prámy, zatímco na místo systému PMP nastoupily modernizované typy pontonových mostních souprav jako PMP-M, PPS-84 nebo PP-91.

Prostředek PDP s odlišnou koncepcí
Typ PMM-2 se dočkal modernizace na provedení PMM-2M, které ruská armáda stále používá (starší typy se patrně dosud nacházejí v záložních skladech), a k budování pontonových mostů slouží souprava PP-91M čili PP-2005. Objevil se ovšem samozřejmě také požadavek na vznik pontonového prámu nové generace, jenž by nabídnul vyšší nosnost a lepší pohyblivost. Úkolu se tedy chopila Konstrukční kancelář dopravního strojírenství (KBTM) z Omsku, tj. vývojová složka tamního závodu Omsktransmaš, jenž nyní patří do struktur zbrojovky Uralvagonzavod. Nový prostředek dostal tovární označení Izdělije 561P a v roce 2007 byl poprvé předveden na výstavě VTTV v Omsku, a to pod komerčním názvem Ponton. Spekulovalo se, že poté obdrží vojskové označení PMM-3, avšak ruská armáda se na počátku této dekády rozhodla pro název PDP (pěrepravočno-děsantnyj parom). Mezi důvody se nejspíše řadí skutečnost, že PDP se od předchozích typů ze sovětské éry zásadně odlišuje svojí koncepcí. V případě GSP-55, PMM a PMM-2 jsou totiž pontony spojené s podvozkem a „jen“ se vyklápějí do stran, zatímco PDP je složen ze dvou oddělitelných částí. Pásový podvozek se tedy užívá jenom pro přepravu prámu po souši, avšak na břehu se rozložený prám odpojí a na vodě se pohybuje samostatně, zatímco podvozek zůstává na souši. Prám tedy zákonitě dokáže plout a manévrovat daleko flexibilněji, neboť ve vodě nemusí překonávat odpor podvozku. Ten představuje derivát tanku T-80 a jeho pohon zajišťuje dieselový motor. Samotný prám má v zádi motor o výkonu 246 kW s velikým komínem, pohon pak zabezpečují dva mohutné vodomety. Jinou novinku reprezentuje fakt, že kabina pro dvoučlennou posádku na přídi disponuje pancéřováním, a tudíž lze prostředek PDP nasadit i pro překonávání vodních překážek pod palbou.

Funkce a schopnosti nového prámu
Konstrukce vlastního pontonového prámu PDP je fakticky stejná jako u typů PMM a PMM-2. Sestává ze tří segmentů, které se na pásovém podvozku transportují umístěné na sobě s tím, že centrální segment se nachází dole. Na místě určení se provede rozkládání, a to tak, že segment uprostřed se vyklopí doleva a segment nahoře se vyklopí doprava. Vyklopení zajišťuje systém s hydraulickým pohonem. Jakmile se oba segmenty dostanou do horizontální pozice a spojí se pomocí zámků s centrálním segmentem, je prám připravený ke spuštění do vody. To proběhne po nacouvání pásového vozidla ke břehu a je zabezpečeno systémem, který je zjevně příbuzný hydraulickým mechanismům užívaným u mostních tanků. Mechanismus, který se samozřejmě stará i o opětovné naložení prámu na podvozek, je údajně řešen tak, aby si dokázal poradit i se strmými břehy, jež se mnohdy vyskytují u plavebních kanálů. Je totiž známo, že typy GSP-55, PMM a PMM-2 mívají v takových situacích vážný problém. Na bocích postranních segmentů, resp. pontonů si lze všimnout vysouvacích ramp k nájezdu vozidel, jež tudíž na prám najíždějí ze strany. Max. nosnost prámu PDP činí 60 tun, lze ovšem opět spojit i dva nebo více prámů a převážet i těžší náklady. Velikou přednost reprezentuje kompatibilita stykových zámků s těmi, které existují u prámů PMM a PMM-2 a mostních parků PPS-84, PP-91 a PP-2005, a tudíž lze s nimi prám PDP v případě nutnosti spojit. PDP se dovede pohybovat ve vodě s rychlostí toku do 2,5 m/s a ve vlnách do stupně 2. Ruská armáda jej oficiálně přijala do služby na konci roku 2013 a výroba sériových kusů se nachází v plánu vyzbrojování na roky 2011–2020, a tudíž lze záhy očekávat dodávky PDP pro ruská ženijní vojska.
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Parametry prámu PDP
Standardní posádka
2 muži
Provozní hmotnost prámu
29,5 t
Max. hmotnost nákladu
60,0 t
Délka během plavby
16,50 m
Šířka během plavby
10,27 m
Max. ponor bez zátěže
0,25 m
Max. ponor se zátěží
0,65 m
Výkon lodního motoru
246 kW
Rychlost plavby bez zátěže
12 km/h
Rychlost plavby se zátěží
10 km/h
Max. vytrvalost plavby
10 hodin
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