Automobil VIS-29467:
Lada Niva ve vojenských službách

Mezi novinky na květnové přehlídce v Moskvě měl patřit i automobil VIS-29467, jak se nazývá vojenská modifikace populárního terénního vozu Lada Niva. Nakonec se přehlídky neúčastnil, aktuální zprávy však hovoří o tom, že jej již používá ruská vojenská policie a že se různé verze dostanou do arzenálu dalších složek ozbrojených sil.

V pojednáních o nejnovější ruské vojenské technice a taktice se často vyskytuje slovní spojení „sirijskij opyt“, tedy „syrská zkušenost“. Ruské ozbrojené síly se díky této intervenci skutečně mohou těšit cenným bojovým zkušenostem, které se logicky projevují i ve vývoji zbraní. Jako konkrétní příklad se dají uvést vyzbrojené lehké terénní automobily, které se inspirovaly praxí různých nestátních skupin. Na Západě se jim říká „gun-trucks“ či „technicals“, kdežto Rusové užívají termín „džichad-mobil“. Kromě adaptace terénních vozů UAZ Patriot/Pikap se armáda rozhodla pořídit vyzbrojený derivát konstrukce Lada Niva.

První pokusy o armádní využití
Snahy o uplatnění tohoto automobilu i ve vojenské sféře sahají v podstatě do úplných počátků jeho existence. Typ VAZ-2121, na trhu zpravidla prodávaný pod názvem Lada Niva, popř. též Lada 4x4, se začal sériově vyrábět roku 1977. Již o rok později vznikl VAZ-2122 Reka, jak se jmenoval malý obojživelník na bázi Nivy, který měl sloužit coby vozidlo velitele roty. Byla to velmi zajímavá konstrukce, ale vývoj se protahoval, zkoušky byly zakončeny až v roce 1987 a sériová produkce nikdy nezačala. Civilní podoba Nivy si naopak vedla výtečně, prodávala se i v západních zemích a stala se základem řady provedení, takže kromě nejznámější krátké verze se třemi dveřmi vznikly např. prodloužené, pětidveřové či valníkové obměny. Niva prodělala i modernizace vzhledu a interiéru a pořád se dobře prodává. Automobilka AvtoVAZ, která nyní patří koncernu Rostech, vyrábí i užitkové verze Nivy, vesměs nabízené pod značkou VIS. Tak se nazývá závod, který od roku 1991 funguje ve městě Togliatti (kde ostatně sídlí i AvtoVAZ) a kromě výroby komponentů pro automobily VAZ zajišťuje konverze těchto vozidel pro četné speciální účely. Z vozů na bázi Nivy lze zmínit mj. valník VIS-2346 s nosností okolo půl tuny nebo požární a záchranářské automobily řady VIS-2946.

Typ Seržant a provizorní úpravy
V únoru 2016 dorazily zprávy o variantě Nivy, jež měla „vojenský“ vzhled a byla uzpůsobena pro převoz zbraní. Šlo o úpravu valníku VAZ-2329, který se vyznačuje prodlouženou kabinou pro čtyři osoby a trubkovým rámem na ložné ploše. Tehdy ale ve skutečnosti nešlo o vojenský automobil, nýbrž o vůz pro lovecké výpravy vedení firmy Rostech, ačkoli se zákonitě objevily též spekulace, že takto upravená Niva by se mohla velmi dobře uplatnit v armádě. Na veletrhu Armija-2017 byl předveden terénní vůz DSE-1700A Seržant, který vyvinula Togliattská státní univerzita ve spolupráci s firmou NKTC Prolog z technologického parku Žigulevskaja dolina, jenž leží u města Samara. Jde vlastně o obměnu Nivy s otevřenou karosérií, která je zhotovena z kompozitů, jež údajně zajišťují obtížnou zjistitelnost v radarovém i infračerveném spektru, a tudíž média popisovala Seržant jako „neviditelnou Nivu“. Vůz může obdržet také pancéřování či lafety pro zbraně, ale od jeho představení se o tomto neobvyklém projektu neobjevily žádné další zprávy. Vedle toho bylo dobře známo, že Niva náleží i mezi oblíbené základy pro stavbu improvizovaných „bojových vozidel“, jež užívají některé nestátní ozbrojené skupiny v zemích bývalého SSSR. Fotografie ukazují, že Nivy opatřené kulomety PKM či granátomety AGS-17 tvoří součást arzenálu ozbrojenců na Donbasu a v Podněstří.

Čerpání ze syrských zkušeností
V té době už ruští vojáci sbírali skutečné bojové zkušenosti v Sýrii, kde se samozřejmě setkali s mnohými improvizacemi místních sil. Vyzbrojené terénní automobily se proto záhy objevily i u ruských elitních a zvláštních jednotek, které projevily zájem i o vozy s nižší hmotností, než jakou mají standardní konstrukce GAZ Tigr a KAMAZ Rys. Oblíbenými platformami se staly užitkové vozy UAZ Patriot a UAZ Pikap, jenže vedle nich se pozornost ruských vojáků znovu zaměřila na osvědčený vůz Lada Niva, přesněji jeho valníkovou variantu. S nízkou hmotností, velkou jednoduchostí a spolehlivostí se jevil jako vhodné řešení pro některé pomocné úkoly, a proto se v březnu 2018 objevily první fotografie vozů Niva ve službách ruské armády. Byly to dva valníkové vozy s továrním názvem VIS-29467, které se zkoušely na cvičení u Uljanovsku a ke kterým se na podzimním cvičení Vostok-2018 přidal i třetí exemplář (viz ATM 11/2018). První kus nesl na lafetě na korbě 7,62mm kulomet PKP Pečeněg, zatímco druhý byl vybavený 30mm granátometem AGS-17 a třetí dostal odpalovací zařízení pro protitankové řízené rakety Kornet. VIS-29467 byl popisován jako lehké vozidlo palebné podpory, jaké mohou využít mj. zvláštní jednotky, průzkumné odřady nebo výsadkáři.

Pro VAI a pro vojenské policisty
Další vojenská modifikace typu Lada Nivy byla předvedena na veletrhu Armija-2018. Jednalo se o vůz VAZ-2329 (neboli valník s prodlouženou čtyřmístnou kabinou a trubkovým rámem), jenž na akci vystupoval pod označením Lada 4x4 Pikap, a to jako vozidlo pro VAI (Vojennaja avtomobilnaja inspekcija), tj. složku starající se o bezpečnost ruské vojenské silniční dopravy. Oproti typu VIS-29467 má podstatně menší provozní hmotnost (1320 kg místo 1960 kg), díky čemuž dosahuje se stejným motorem větší rychlosti (132 km/h místo 110 km/h), ale vzhledem k určení pro pořádkovou složku VAI nedisponuje lafetou pro zbraně. Dosud není jasné, zda či kdy se ve vyšším počtu dostane do služby, zatímco první série automobilů VIS-29467 již byla zařazena do výbavy vojenské policie. Při nácvicích na květnovou přehlídku v Moskvě se tudíž objevila i tato vozidla, která dostala typické červené označení vojenské policie, modré majáky a kulomety Kord kalibru 12,7 mm. Od prvních kusů z roku 2018 se lišila mj. tím, že měla jiný tvar zadních rámů. Kromě vojenské policie se přihlásila ruská výsadková vojska, která hodlají zavést verzi se střelami Kornet. Lze tedy předpokládat, že populární Lada Niva má před sebou zajímavou kariéru užitkového a podpůrného prostředku ruských ozbrojených sil a že se Rusko bude snažit také o jeho prosazení na mezinárodním trhu.
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TTD automobilu VIS-29467
Provozní hmotnost
1960 kg
Užitečná nosnost
640 kg
Celková délka
4,50 m
Celková šířka
1,75 m
Celková výška
1,85 m
Světlá výška
0,24 m
Výkon motoru
70 kW
Max. rychlost
110 km/h
Dojezd na silnici
350 km
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