Cvičení Zapad-2017:
Ruská prověrka bojové připravenosti

Od 14. do 20. září 2017 se v Bělorusku a na severozápadě Ruska uskutečnilo velké strategické cvičení, jež vyvolalo na Západě nemalé znepokojení. Média přinášela divoké spekulace, podle nichž šlo snad o jakousi „předehru k invazi“. Nepochybné ale je, že se na cvičení Zapad-2017 objevilo několik nových typů vojenské techniky.

Ruské ozbrojené síly jsou rozčleněny do čtyř okruhů, a sice Západního, Jižního, Centrálního a Východního. Každý rok probíhá jedno velké strategické cvičení, které má prověřovat bojovou připravenost sil v jednom z okruhů; odpovídající cvičení nesou jména Zapad, Kavkaz, Centr a Vostok. V letošním roce tak přišla řada na cvičení Zapad, jež se obvykle pořádá ve spolupráci s Běloruskem a z největší části i na jeho teritoriu, ačkoliv kromě toho se cvičí rovněž v oblasti Kaliningradu a jiných ruských hraničních regionech. Základní scénář letošního cvičení tvořila ozbrojená agrese proti Bělorusku a následná obrana, které se účastnily také ruské síly. Fiktivní protivník se nacházel na západě Běloruska a „virtuálně“ i v Polsku a pobaltských republikách, což vzhledem k nynější mezinárodní atmosféře vzbudilo znepokojení. Vyskytovaly se zprávy, že se cvičení Zapad-2017 účastní snad i 100 000 mužů, což by z něj dělalo největší cvičení od konce studené války. Reálné počty byly patrně vyšší než Ruskem deklarovaných 12 700 osob, ovšem oněch sta tisíc zcela jistě nedosáhly. Na cvičení bylo zkoušeno též několik nových typů vozidel, a to prototypy modernizovaných tanků T-90M a T-80BVM a bojové vozidlo podpory tanků BMPT-2. Cvičení pochopitelně mělo ze strany Ruska i jistou politickou dimenzi, což by ovšem nemělo představovat cokoliv mimořádného nebo překvapivého, protože ukázky síly do realistické zahraniční politiky velmocí jednoduše patří.
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Rusko dříve plánovalo asi 3000 uskladněných tanků T-80BV vyřadit, avšak v loňském roce se objevily zprávy o plánu modernizace. Výsledkem je tank T-80BVM, který nese novou pasivní i dynamickou ochranu věže i korby a dostal nové prvky soustavy řízení palby (nejspíše včetně senzoru Sosna-U). Dále má klesnout spotřeba paliva a vozidlo má fungovat i v teplotě –50 °C, což napovídá, že se s T-80BVM počítá hlavně v Arktidě.

Součástí cvičení byla také obrana pobřeží Kaliningradu, tedy ruské exklávy v Pobaltí. Na té se podílejí např. systémy 3K60 Bal, které na šasi MZKT-7930 převážejí šestinásobná odpalovací zařízení pro protilodní střely s radarovým naváděním. Ty jsou příbuzné letecké raketě Ch-35U Uran a na dálku 260 km dopraví hlavici o hmotnosti 145 kg.

Mezi úplné novinky cvičení Zapad-2017 se řadilo bojové vozidlo podpory tanků BMPT-2, jež představuje novou modernizaci původního BMPT na šasi T-90 (více v č. 8/2017). Od původní podoby se liší především umístěním protitankových střel Ataka v pouzdrech, která jsou řešena stejně jako u typu BMPT-72 Terminator-2. Ruské ministerstvo obrany už oznámilo, že si chce pořídit přinejmenším deset nových kusů vozidla BMPT-2.

Během cvičení proběhlo i odpálení střely s plochou dráhou letu 9M728, jež představuje hlavní součást komplexu R-500 Iskander-K. Vychází z námořní střely Kalibr, ale využívá odpalovací zařízení balistické rakety Iskander-M. Oficiální maximální dosah rakety činí 480 km (více v č. 4/2015). Nápadná tyrkysová barva ve zplodinách motoru pravděpodobně vznikla jako produkt hoření polymerů, z nichž byla vyrobena maskovací síť.

Ruská armáda na cvičení otestovala i zmodernizovaný tank T-90M, jenž představuje výsledek projektu s krycím názvem Proryv-3. Jeho základem je exportní obrněnec T-90MS Tagil, který se vyznačuje novou prodlouženou věží s přídavnou zásobou munice. T-90M dostal také kanon 2A46M-5, zdokonalené senzory, nové kulometné střeliště, přídavný pancíř či síťovou ochranu věže, výhledově se počítá i s novým systémem aktivní ochrany.

Ruská armáda tradičně klade značný důraz na polní maskování své techniky. Dokazuje to také tento tank T-72B3, který je důmyslně pokryt listím a větvemi. Jedná se o vozidlo nejnovějšího provedení, označovaného i jako „T-72B3 obrazca 2016“, které disponuje přídavným pancířem na bocích korby a návěsnými bloky dynamické ochrany.

Standardní dlouhou služební zbraní ruských motostřelců je dosud puška Kalašnikov AK-74M, jež se od původního provedení AK-74 liší využitím plastů při výrobě součástek, na něž se dřív používalo dřevo. Některé elitní jednotky už obdržely i útočné pušky verze AK-74M3, které se vyznačují montážními lištami standardu Picatinny. Pušky na fotografii jsou navíc opatřeny též barevným nástřikem s moderní „digitální“ kamufláží.
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