Embargu navzdory:
Zahraniční vozidla ruských speciálních jednotek

Na vojenské přehlídce, jež se 9. května 2019 konala v ruském městě Tula, defilovala také technika sil zvláštního určení. Její typové složení ale vyvolalo velké překvapení a debaty, protože se ukázala i vozidla zahraniční výroby.

Ruské speciální jednotky samozřejmě standardně používají tatáž lehká terénní auta jako běžné armádní síly, tedy mj. vozy sérií GAZ Tigr nebo KAMAZ Rys, což je licenční kopie italského automobilu IVECO LMV. Na jeho produkci získalo Rusko práva v době zlepšování vztahů se Západem, konkrétně v roce 2010, avšak od té doby se situace výrazně zhoršila a v současnosti platí ze strany Západu vůči Moskvě zbrojní embargo. Navzdory němu si ovšem ruské zvláštní jednotky koupily několik dalších západních vozidel, která komentátor přehlídky v Tule popsal jenom hodně neurčitým pojmem „speciální dopravní prostředky“, přestože odborníci dokázali během krátké doby identifikovat čtyři konkrétní typy.

Inspirace od syrských povstalců
Ve skutečnosti už během konfliktu v Afghánistánu v 80. letech provozovaly jednotky Specnaz několik ukořistěných vozů Toyota Land Cruiser a Toyota Hilux, jež nesly lafety pro kulomety a samočinné granátomety. Sovětští „speciálové“ se nepochybně inspirovali vyzbrojenými auty z arzenálů různých nestátních skupin. Podobně zapůsobily i nedávné zkušenosti, které Rusové nasbírali v Sýrii, kde bývají „gun-trucky“ (neboli provizorně vyzbrojené užitkové vozy) velmi často k vidění a odvádějí v těchto podmínkách výbornou práci. V Rusku se pro tato auta užívá také poněkud úsměvný název „džichad-mobil“, nepochybné však je, že síly Specnaz zatoužily po podobné výbavě. Obrněné vozy jako Tigr a Rys se ovšem jevily jako příliš těžké, a tudíž se začaly kupovat též nepancéřované užitkové automobily, především UAZ Pikap; nedávno byly do služby zavedeny i vojenské modifikace oblíbeného vozu Lada Niva. Kromě toho ovšem do vozového parku „speciálů“ přibyly japonské automobily Toyota Hilux, které projížděly též na přehlídce v Tule. Jejich výzbroj představují těžké kulomety Kord ráže 12,7 mm (opatřené také zaměřovači SPP-M neboli 10P50) a automatické granátomety AGS-17 ráže 30 mm. Zbraně se nalézají na ručně ovládaných lafetách za ochrannými štíty.

Čtyřkolky i v ruských službách
Již před letošní přehlídkou se však mezi znalci a fanoušky vědělo, že se do Ruska dostalo také několik typů zahraničních terénních čtyřkolek. Ruské speciální síly se zkrátka inspirovaly tím, jak narostla obliba této kategorie vozidel u vojáků na Západě. V Rusku se vyrábí několik typů čtyřkolek a modifikace typu RM 500-2 od firmy Russkaja Mechanika byla pod názvem AM-1 (armejskij motovezděchod) přijata do ruské armády coby standardní typ čtyřkolky. Kromě něj se v menších počtech používá i další domácí typ Stels ATV 600 Leopard, ale už nějakou dobu se objevoval také údaj, že ve službách jednotek Specnaz jezdi též japonské čtyřkolky Yamaha Kodiak 700, což přehlídka v Tule potvrdila. Navíc se představil ještě další typ malé čtyřkolky, a sice americký Arctic Cat MudPro 700. Schopnosti čtyřkolek názorně demonstroval i fakt, že vezly trubice s protitankovými řízenými střelami Konkurs. Snad nejzajímavější podívanou ale nabídla vozidla, která je možno označit buď za velké čtyřkolky se sedačkami vedle sebe, nebo za ultra-lehké terénní automobily. Jednalo se o vozidla Commander 1000 od kanadské značky Can-Am, která spadá do koncernu Bombardier. Vozidlo pojme čtyři vyzbrojené vojáky a jeho suchá hmotnost činí něco přes 700 kg. S motorem Rotax 1000 o výkonu 63 kW jezdí rychlostí 120 km/h a dokáže přepravit užitečnou zátěž až 900 kg.

Pochyby nad účinností embarga
O přítomnosti těchto vozidel ve výzbroji ruských elitních jednotek se ovšem již vědělo od září 2015, kdy byla identifikována na snímcích z cvičení Centr 2015. Na veřejnost se pak dostaly i fotografie ze Sýrie, jež zobrazovaly stejný typ. Vozidla Can-Am Commander lze pochopitelně bez problémů zakoupit i na civilním trhu, jenže exempláře užívané v Rusku zjevně odpovídají vojenské modifikaci Strike-M4 od americké značky RPAMS (RP Advanced Mobile Systems), což zákonitě vzbuzuje velké pochybnosti nad fungováním zmíněného embarga. Vozidla nesou výzbroj ve formě kulometů ráže 7,62 mm, které zahrnují klasické zbraně PKM a čtyřhlavňové GŠG-7,62. Druhý typ je montován za ochranným štítem s prosklenými průzory a na některých snímcích si lze povšimnout i špičkových zaměřovačů EOTech EXPS. Navíc jsou na vozidlech Can-Am vezeny i dvě velké jednorázové pancéřovky, nejspíše RPG-27 Tavolga ráže 105 mm. Používání zahraničních vozidel samozřejmě dost kontrastuje s oficiálními tvrzeními Kremlu o schopnostech ruského průmyslu. Možná tedy jde jen o dočasné řešení, než se objeví adekvátní domácí produkty. Koneckonců, přejímání inspirace ze zahraničí je u zvláštních jednotek zcela běžnou praxí, takže Rusko prostě jen využilo příležitost.
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