Cvičení Vostok-2018:
Velká prověrka na Dálném Východě

Od 11. do 17. září se v Rusku konalo masivní vojenské cvičení Vostok-2018, jehož se účastnily také armády Číny a Mongolska. Cílem bylo zejména prověřit připravenost vojáků a schopnost mobilizace, ale došlo i na nasazení nových typů techniky.

Rusko každý rok pořádá jedno rozsáhlé vojenské cvičení, které podle místa konání nese název Zapad, Centr, Kavkaz nebo Vostok. Letos přišla řada na to poslední jmenované, které se proto odehrálo na Dálném Východě. Mělo i mezinárodní dimenzi, neboť se zapojily též kontingenty z Číny a Mongolska, ačkoli byly poměrně málo početné. ČLR vyslala asi 3500 vojáků a okolo 400 vozidel, kdežto Rusko informovalo, že ze strany ruských ozbrojených sil se účastní kolem 330 000 osob, 36 000 tanků a jiných vozidel, 1000 letadel a 80 plavidel. Pokud jsou tyto údaje pravdivé, bylo cvičení Vostok-2018 nejrozsáhlejší od konce studené války. Někteří experti ale upozorňují, že v zájmu mediálního působení mohla být oficiální čísla nadsazená, neboť Rusko mohlo využít i princip, který praktikoval již Sovětský svaz. Ten někdy uváděl tabulkové stavy všech jednotek, které se do cvičení formálně zapojily, přestože ve skutečnosti tak učinily třeba jen malé části jednotek. Nesporné však je, že cvičení Vostok-2018 bylo opravdu mohutné a že se soustředilo nejenom na prověrku bojové připravenosti aktivních sil, ale také na mobilizační mechanismy, dlouhé přesuny vojsk a v neposlední řadě na mezinárodní spolupráci. Za zmínku stojí i nasazení některých nových druhů techniky, jimž na soudobém bojišti patří důležité role, jako jsou prostředky bez osádky (tedy bezpilotní letouny a pozemní roboty) nebo elektronické systémy určené pro zneškodňování těchto prostředků.
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Mezi novinky otestované na cvičení se řadila „elektronická puška“ proti dronům REX-1 firmy ZALA Aero, jež spadá do Koncernu Kalašnikov. Jde o směrový rušič, jenž pracuje v pásmech 2,4 a 5,8 GHz (jež se využívají pro ovládání dronů) a v pásmu družicové navigace. Celá zbraň váží 4,5 kg a efektivní dosah se pohybuje kolem 2000 m.

Čína přivezla na cvičení např. pásová bojová vozidla pěchoty ZBD-86 (vpředu), což je vlastně nelicenční kopie BMP-1 získaných od Egypta. Čínští vojáci nasadili též nové kolové obrněnce ZBL-08 (vzadu), o kterých najdete více v č. 12/2015.

Ruská armáda otestovala např. nový terénní automobil pro palebnou podporu VIS-29467, jenž nezapře příbuznost s oblíbeným vozem Lada Niva. Přepraví zátěž 640 kg, což může zahrnovat i minomet, kulomet nebo samočinný granátomet. Evidentně jde o aplikaci zkušeností ze Sýrie, kde se vyzbrojené užitkové automobily rozsáhle uplatňují.

Součástí čínského kontingentu byly také samohybné houfnice PLZ-07 ráže 122 mm, jež nesou zbraň odvozenou z čínské kopie slavného ruského typu D-30. Komplet o váze okolo 24,5 tuny jezdí rychlosti 65 km/h a standardně nabízí dostřel 18 km, ovšem s municí s dnovou složí je to 22 km a s granáty opatřenými raketou dokonce 27 km.

Ruská armáda již od počátku této dekády užívá malá bezpilotní letadla série Eleron, jež vyrábí značka ENIKS. Nejrozšířenějším z nich je Eleron-3 (v pozemních silách zvaný i Eleron-3SV), jenž váží 3,5 kg, z čehož 0,5 kg tvoří užitečná zátěž. Elektrická baterie postačuje na 100 minut letu a řízení letounku je možné na vzdálenost 25 km.

Součástí čínských mechanizovaných brigád jsou také vozidla palebné podpory ZTL-11 na šasi osmikolového transportéru ZBL-08. V masivní věži se nachází 105mm kanon schopný střílet i naváděnými raketami s maximálním dosahem 5000 m.

Mezi nejrozšířenější typy malých bezpilotních letounů v ruské armádě náleží Orlan-10, jenž je produktem značky Specialnyj těchnologičeskij centr. Z celkové hmotnosti 14 kg tvoří asi 5 kg užitečná zátěž, benzinový motor dává stroj rychlost až 150 km/h a vytrvalost zhruba 16 hodin. Přenos obrazových dat je možný na dálku až 120 km.

Samohybná houfnice PLL-09 se řadí mezi systémy palebné podpory čínských brigád rychlého nasazení. Využívá osmikolové šasi vozidla ZBL-08 a masivní věž, ve které se nachází 122mm houfnice PL-96, tzn. kopie známé sovětské zbraně D-30. Má poloautomatické nabíjení a může odpalovat i projektily s koncovým laserovým naváděním.

Cvičení se zúčastnily také jednotky protivzdušné obrany se systémy S-300PM, které disponují max. dosahem 150 km a výškovým dostupem 27 000 m. Fotografie ukazuje neobvyklý pohled na nabíjení střel 48N6 do odpalovacího zařízení 5P85SM.

Obrněnec ZTZ-96 představuje páteřní typ tanku v čínské armádě, jež tak poslala vozidla verze ZTZ-96A i na cvičení do Ruska. Tank o váze okolo 43 tun nese hladký kanon kalibru 125 mm s automatickým nabíjením a od původní podoby se liší mj. novým modulárním a dynamickým pancířem a systémem aktivní ochrany typu „soft-kill“.
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