Den inovací 2013:
Nové technologie pro ruskou armádu

Dne 20. srpna se v Moskvě uskutečnila akce Den inovací Ministerstva obrany Ruské federace, fakticky výstava nejmodernějších zbraní a technologií pro ruské ozbrojené síly. Potvrdila, že i navzdory zaostávání v některých oblastech dokáže ruský zbrojní průmysl nabídnout špičkovou techniku a umí zachytit nejnovější trendy ve vývoji.

Na území Ruské federace se koná celá řada zbrojních veletrhů, z nichž mezi nejznámější patří „letecký“ MAKS, „pozemní“ RAE či „námořní“ MVMS. Akce Den inovací MO RF, jež letos prodělala první ročník, by ovšem měla mít trochu odlišný ráz než výše uvedené výstavy, které jsou vysoce zkomercionalizované a zpravidla se odehrávají v atmosféře velkých kontraktů pro zahraniční uživatele, kterým je také určena většina expozic. Naproti tomu Den inovací by měl odrážet primárně zájem a iniciativu domácích ozbrojených sil.

Technika pro reformu
Spektrum exponátů bylo skutečně neobyčejně pestré, avšak bylo příznačné, že bylo vystaveno jen poměrně málo exemplářů „velké“ techniky, tedy např. obrněných vozidel. Tato výstava se orientovala spíše na jiné, snad poněkud méně nápadné, ovšem rozhodně ne nedůležité sektory. Byly mezi nimi i ty, v nichž Rusko stále dohání „náskok“ Západu, mj. bezpilotní letadla, jichž byla vystavena řada různých typů, od poměrně velkých taktických strojů pro sledování bojiště po miniaturní vrtulníky koncipované hlavně pro městské protiteroristické operace. Objevilo se i několik pozemních robotů, mezi nimiž nebyly jen manipulátory pro pyrotechnické akce, ale i systém RURS představující průzkumnou a útočnou platformu. Značnou pozornost přitahovaly různé položky výzbroje a výstroje jednotlivce, z nichž mnohé budou nejspíše integrovány i do ruského projektu „vojáka 21. století“. Pokud jde o na začátku zmíněnou „velkou“ techniku, na výstavě byly k vidění různé pancéřované automobily, např. známé typy VPK Tigr či KAMAZ Vystrel, ale i novinka v podobě lehkého útočného vozidla pro speciální jednotky. Koneckonců celkové vyznění výstavy dost odráželo i některé trendy probíhající ruské reformy ozbrojených sil, která klade důraz na zlepšení flexibility a širokého spektra schopností armády v soudobém světě. To logicky zahrnuje ještě větší důraz na zvláštní a elitní síly, které se ostatně těší í velké politické podpoře Kremlu. Na rozdíl od jiných, více komerčních veletrhů se proto Den inovací vyznačoval také silnou „vlasteneckou“ atmosférou.
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Útočné vozidlo pro speciální síly bylo vytvořeno Murmanskou státní technickou univerzitou (MGTU) nesoucí jméno N. E. Baumana. Vůz o hmotnosti 2,3 tuny jezdí rychlostí 140 km/h a kromě tříčlenné osádky přepraví i výzbroj, která může zahrnovat různé kulomety, automatické granátomety či protitankové řízené střely.

Bezpilotní průzkumný letoun Forpost z Uralského závodu civilního letectví je vlastně licenční modifikací izraelského letounu IAI Searcher Mk II, která je uzpůsobena pro podmínky Ruska. Maximální dolet stroje se pohybuje okolo 500 km. 

Obrněný terénní automobil VPK Tigr-M vyzbrojený dálkově ovládaným střelištěm od značky KZMZ. Ve vystavené podobě nese střeliště 7,62mm kulomet PKMT, alternativně lze použít i 12,7mm kulomet Kord či 40mm granátomet AGS-40. Střeliště je opatřeno i čtyřmi dýmovými granátomety, senzorovou sestavu tvoří dvě velké televizní kamery (pozorovací a zaměřovací), infračervený senzor a laserový dálkoměr.

Druhý stupeň vzdušného balistického cvičného terče Krečet, který dokáže simulovat objekty letící rychlostí přes 2700 m/s ve výšce přes 160 km. První (startovací a urychlovací) stupeň je založen na protiletadlové řízené raketě starého systému S-25 Berkut. Systém Krečet navazuje na obdobně konstruované cvičné cíle Striž a Armavir.

Pilotní přilba vybavená systémem GEO-ONV1-I, který kombinuje mj. přístroj nočního vidění, zaměřovač a informační displej.

Nejnovější ochranný oblek pro osádky bojových vozidel 6B15 dokáže vzdorovat střepinám o rychlosti přes 550 m/s a po dobu 25 sekund také otevřenému ohni. Váží 5,8 kg a je určený pro dlouhodobé použití v teplotním rozsahu od –50 do +50 °C.

Vyhledávací radiolokátor 1RL-123E byl vytvořen primárně pro komplex protivzdušné obrany Pancir-S1. Cíl o odrazné ploše 1 m2 může zjistit na vzdálenost 130 km a cíl o ploše 0,1 m2 na 71 km a dokáže současně sledovat 150 cílů.

Demonstrátor vyvíjeného pozemního průzkumného a bojového prostředku bez osádky RURS (razvědyvatělno-udarnaja robotičeskaja sistěma).

Infračervený periskopický zaměřovač 1PN-96MT od společnosti VOMZ disponuje rozlišením 800×600 bodů a zorným polem v úhlu 9×6,75 stupně. Objekt odpovídající tanku dokáže zjistit a sledovat na vzdálenost přes 3000 m.

V poslední době si vydobyly značnou popularitu ruské nafukovací makety vojenské techniky, mezi něž přibyla např. maketa tanku T-80.
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