Den VDV v Rusku:
Spektrum vozidel pro výsadkové operace

V Rusku se 2. srpen každoročně slaví jako Den Vzdušných výsadkových vojsk. Jelikož letos byl tento den čtvrtek, rozsáhlejší akce pro veřejnost se konaly až v sobotu 4. srpna. Nejpůsobivější z nich byla zajisté prezentace techniky v Parku Patriot. 

Město Kubinka se proslavilo jako lokalita, kde se nachází muzeum obrněné techniky. Od roku 2014 je tato instituce začleněna mezi součásti areálu Park Patriot, kde se konají různé odborné i laické akce s vojenským, historickým a vlasteneckým charakterem, např. každoroční výstava techniky Armija. Dne 4. srpna 2018 tam tudíž veřejnost mohla zhlédnout impozantní statické i dynamické ukázky techniky z výzbroje ruských VDV (Vzdušných výsadkových vojsk). Vedle dobře známých typů se tam představily některé nové či relativně méně známé typy bojových a podpůrných vozidel. Dominovaly samozřejmě obrněnce řady BMD a jejich speciální deriváty, mezi novinkami se ukázal mj. obrněný terénní automobil Toros a návštěvníci mohli spatřit též některé pozoruhodné aplikace nákladních vozů KAMAZ.
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Nejnovější výsadkový bojový obrněnec ve výzbroji představuje BMD-4M Sadovnica, který je zde zachycen s padákovým systémem PBS-950U. Konstrukce vozidla je vytvořena tak, aby se dosáhlo maximální kompatibility s bojovým vozidlem pěchoty BMP-3. Více o obrněnci, který vstoupil do služby 31. prosince 2004, najdete v č. 4/2016.

Firma Intrall, jež byla založena s cílem využívat v Rusku některé zahraniční technologie, roku 2014 předvedla obojživelný obrněný automobil Toros (více v č. 8/2014). Následně bylo okolo něj dlouho ticho, ovšem zprávy z posledních měsíců napovídají, že menší počty vozidel Intrall mohou vstoupit do výbavy elitních vojsk. Snímek ukazuje základní verzi typu Toros pro deset osob s výzbrojí v podobě 30mm granátometu AGS-30.

Vzácný snímek zádě samohybného protitankového kanonu (či lehkého tanku) 2S25 Sprut-SD, jenž má připojený padákový systém P260M Sprut-PDS. Jde o sestavu celkově čtrnácti padáků (každý s plochou 350 m2), s nimiž tak může obrněnec o hmotnosti 18 tun bezpečně dosednout a do tří minut od přistání zahájit bojovou činnost.

Tento nákladní automobil KAMAZ-43114 převáží nákladní výsadkovou platformu P-7, jež se využívá k vysazování nákladů o hmotnosti max. 9,5 tuny. Zvládne tedy i výsadkový obrněnec BMD-1, raketomet BM-21 Grad nebo lehké nákladní automobily GAZ a UAZ. K platformě je připojena padáková sestava MKS-5-128P s pěti vrchlíky.

Komplet řízení protivzdušné obrany Barnaul-T standardně využívá podvozky MT-LBu, ale do výzbroje VDV byla zavedena varianta na základě transportéru BTR-MD. Mezi prvky systému náleží také tzv. modul průzkumu a řízení 9S932-2, v podstatě mobilní radar 1L122-1 Garmoň, jenž může sledovat vzdušné cíle na dálku až 40 km. Jde o velmi vyspělý radiolokátor, který se řadí mezi přístroje s elektronickým směrováním paprsku.

Od podzimu 2015 je známo, že některé ruské elitní jednotky získaly velké kanadské čtyřkolky (resp. ultra-lehké terénní automobily) Can-Am Commander Max Limited 1000. Nejspíše jde o vojenské provedení Strike-C4, byť dosud není jasné, jak se k němu Rusové navzdory embargu dostali. Kromě čtyř sedících vyzbrojených vojáků nabízí vozidlo prostor pro stojícího střelce a je vybaveno i dvěma lafetami pro kulomety PKM.

Součástí systému řízení protivzdušné obrany Barnaul-T je také tzv. modul plánování 9S931-3, který opět využívá základ z transportéru BTR-MD. Provádí komunikaci, sběr a zpracování dat a plánování činnosti podřízených jednotek s protiletadlovými zbraněmi. Komplet Barnaul-T je schopen zabezpečit velení PVO až do úrovně brigády.

Po vzoru západních speciálních jednotek začaly také ruské síly zavádět do služby malé terénní čtyřkolky (v ruštině se používá pojem „motovězděchody“). Zdaleka nejrozšířenějším typem je vozidlo AM-1 pro dva vojáky a náklad 150 kg. Konstrukčně vzato jde o vojenskou modifikaci civilního typu RM 500-2 od firmy AO Russkaja mechanika.

V roce 2015 byla do výzbroje pozemních a výsadkových vojsk zařazena modernizovaná verze osvědčeného protiletadlového kompletu pro blízkou obranu 9K35 Strela-10. Dostala označení Strela-10MN a vyznačuje se především novým infračerveným senzorem, vedle něhož má také blok pro automatické zjišťování a sledování cílů. Dodavatelem této nové varianty je firma KB točnogo mašinostrojenija, nesoucí jméno A. E. Nudělmana.

Do rozsáhlé „rodiny“ derivátů výsadkového obrněnce BMD (resp. transportéru BTR-D) spadá též samohybný protitankový raketový systém BTR-RD Robot. Navzdory poněkud matoucímu názvu nejde o robotické vozidlo, ale zkrátka o vozidlo vezoucí protitankový komplet 9K111-1 Konkurs a zásobu dvanácti střel s doletem až 4000 m.

Návštěvníci spatřili v akci také špičkový výsadkový obrněný transportér BTR-MDM Rakuška pro dvoučlennou osádku a max. třináct výsadkářů (více o něm v č. 5/2016). Kromě samotného tohoto obrněnce mohli diváci zhlédnout i nejmodernější ruský přenosný protivzdušný komplet 9K333 Verba. Má být schopen likvidovat také střely s plochou dráhou letu a bezpilotní letadla a jeho raketa 9M336 má max. dosah okolo 6400 m.

Svoje terénní schopnosti demonstroval i nákladní vůz KAMAZ-5350 se zařízením R-439-OD, jež zajišťuje družicovou komunikaci v rámci automatizovaného systému velení Andromeda-D z ústavu NII SSU. Komplex užívaný od roku 2010 představuje ruskou odpověď na požadavky „digitálního bojiště“ a může zajistit velení do úrovně divize.

Výsadková vojska dosud provozují též obrněnce BMD-2, jež pocházejí už z poloviny 80. let a mají výzbroj takřka shodnou s bojovými vozidly pěchoty BMP-2. Na tomto snímku je vozidlo zachyceno s padákovým kompletem PBS-916 Šelf-3, jehož součástí je i souprava MKS-350-9 (tzn. devět vrchlíků, každý disponující plochou 350 m2).

Pro činnost výsadkových vozidel řady BMD je samozřejmě potřeba i adekvátní podpora, která zahrnuje např. vyprošťovací a opravárenský obrněnec BREM-D. Byl vyvinut jako odvozenina výsadkového transportéru BTR-D a do jeho výbavy patří mj. jeřáb s nosností 1100 kg, naviják a souprava pro sváření a řezání elektrickým obloukem.

Hlavním samohybným prostředkem dělostřelecké podpory výsadkářů je komplet 2S9 Nona-S, jenž je postavený na prodlouženém šasi BTR-D. V otočné věži se nachází 120mm drážkovaná zbraň, která spojuje schopnosti kanonu, houfnice i minometu a dokáže pálit širokým spektrem domácí i zahraniční munice. Nejvýkonnější aktivně-reaktivní náboj nabízí dostřel asi 12,8 km, avšak Nona-S zvládá také přímou palbu proti tankům.

Dne 9. listopadu 2006 byl formálně zařazen do výzbroje samohybný protitankový kanon 2S25 Sprut-SD, fakticky spíš lehký tank s podvozkem příbuzným tomu z BMD-3. Ve věži se nalézá 125mm hladký kanon 2A75, jenž vychází z tankového děla 2A46, avšak vyznačuje se menším zpětným rázem. Výsadková vojska dnes vlastní kolem 36 obrněnců Sprut-SD a probíhají testy modernizované varianty Sprut-SDM1 (více v č. 8/2015).
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