Moskevská přehlídka:
Ve znamení evoluce a modernizace

Kvůli pandemii čínského koronaviru muselo Rusko odložit oslavy 75. výročí vítězství ve druhé světové válce. Velkolepá přehlídka na Rudém náměstí se tedy konala až 24. června, ale čekání za to opravdu stálo. Ruská armáda využila přehlídku pro představení několika novinek včetně typů, pro něž to byla absolutní veřejná premiéra.

Centrem Moskvy pochodovalo přes 13 000 ruských vojáků a zúčastnily se také útvary třinácti dalších států, nad hlavním městem proletělo 75 letounů a vrtulníků a rozpis přehlídky říkal, že projede celkem 234 kusů pozemní techniky. Nakonec byl tento počet o něco menší, jelikož se jednalo o 216 vozidel, také skladba formací se mírně změnila a úplně chyběly dva typy, jež se zúčastnily nácviků, navzdory tomu se však jednalo o nesmírně impozantní podívanou. Poprvé se předvedly mj. tanky T-90M a T-980BVM, vozidla na šasi Armata a Kurganěc-25 s novými typy věžových modulů či nové kanonové a raketové komplexy protivzdušné obrany. Veřejnou premiéru absolvovaly dva zcela nové typy techniky, a sice systém dálkového minování ISDM a reaktivní plamenomet TOS-2 Tosočka. Přehlídka se ale celkově nesla především ve znamení evoluce, protože převažovaly modernizované varianty již známých vzorů, což lze koneckonců použít jako dominantní rys dnešních ruských ozbrojených sil. Generačně úplně nové typy jako tank T-14 či stíhač Su-57 vstupují do služby s velkým zpožděním a v malém počtu, avšak o to větší význam se přikládá modernizaci osvědčených typů.
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Zřejmě nejočekávanější novinkou byl reaktivní plamenomet TOS-2 Tosočka, v zásadě derivát systému TOS-1A Solncepok na podvozku Ural-63706 s obrněnou kabinou. Nese 18 trubic pro termobarické rakety ráže 220 mm s prodlouženým doletem, což potvrzuje dřívější informaci o vývoji raket s max. dosahem zvýšeným z 6 na 10 km.

Mezi úplné novinky náleží také ISDM (inženěrnaja sistěma distancionnogo minirovanija), což je raketový systém pro dálkové minování, který vznikl v podniku NPO Splav v rámci projektu Zemledělije-I. Bojové vozidlo může vypustit celkově 50 neřízených raket kalibru 122 mm, jež dokážou pokládat miny na vzdálenost až 15 km.

Součástí komplexu ISDM je také nabíjecí vozidlo, které přepravuje dalších 50 raket (resp. dva svazky po 25 kusech) a disponuje nabíjecím jeřábem. ISDM může odpalovat střely obsahující náklad protipěchotních nebo protitankových min.

Bojové vozidlo pěchoty B-15 na šasi Kurganěc-25 dostalo nový bojový modul 32B01 Epocha s 57mm nízkotlakou zbraní 2A94, jež stojí vlastně mezi kanonem a granátometem. Vedle toho se na věži nachází i 7,62mm kulomet, čtyři řízené střely Kornet-D a osm malých raket 9M134 Bulat s laserovým naváděním proti „měkkým“ cílům.

Na těžkém bojovém vozidle pěchoty T-15 na platformě Armata se objevil nový bojový modul AU-220M Kinžal, jehož primární zbraň představuje kanon 2A91 ráže 57 mm. Sada senzorů se shoduje s verzí z roku 2018 (více v č. 11/2018), ale odlišuje se způsob instalace řízených raket Ataka-T, které nově dostaly pancéřovou ochranu.

Ruská armáda od roku 2018 přebírá modernizovaná bojová vozidla pěchoty BMP-2M nesoucí nové věže B05Ja01 Běrežok. Arzenál zahrnuje 30mm kanon 2A42, 30mm granátomet AG-17, 7,62mm kulomet PKTM a čtyři naváděné rakety Kornet-D. Velitel i střelec obsluhují moderní senzory pro detekci a zaměřování cílů ve dne i v noci.

Veřejnosti se poprvé ukázala sériová podoba protivzdušného kompletu 2S38 Derivacija-PVO, jenž nese kanon 2A90 ráže 57 mm. Sériová verze se liší zejména zvětšenými bočními plováky a novou sestavou senzorů (podrobně v č. 5/2020).

Kanonový a raketový protivzdušný komplet Pancir-SM nepochybně čerpá ze zkušeností, které Rusko získalo v Sýrii. Obdržel šasi KAMAZ-53958 Tornado s obrněnou kabinou a vedle střel 95Ja6SM s dosahem prodlouženým až na 40 km užívá i menší rakety, jež jsou určené zejména proti dronům a vypouštějí se ze svazků po čtyřech.

Do modernizovaného komplexu protivzdušné obrany vojsk S-300V4 patří dva typy raket, a to menší 9M83M, jež se v Moskvě ukázaly na odpalovacím vozidle 9A83M, a větší 9M82M, jež byly umístěny na transportním a odpalovacím vozidle 9A84M (na snímku). O druhém typu se někdy uvádí, že maximální dostřel činí až 400 km.

V Moskvě se představil také protivzdušný systém 9K317M Buk-M3, resp. odpalovací vozidlo 9A317M se šesti kontejnery pro střely 9M317M s dosahem až 70 km. Exportní verze jménem 9K317ME Viking byla podrobně popsána v č. 11/2018.

Systémy protivzdušné obrany S-350 Viťaz (podrobně v č. 4/2020) mají postupně nahradit část stávajících systémů „rodiny“ S-300. Na přehlídce projížděla odpalovací vozidla 50P6, z nichž každé nese 12 raket řady 9M96 s max. dosahem 120 km.

Bojová vozidla pěchoty BMP-3 absolvují nenápadný, ale důležitý omlazovací proces, který se týká jejich senzorového vybavení. Modernizovaná vozidla dostala pasivní infračervený senzor B03S03 Sodema (schránka umístěná na věži nalevo po směru jízdy) a laserový ozařovač PL-1 (hranaté těleso před poklopem velitele vpravo).

Na samohybné houfnici 2S35 Koalicija-SV se nově nalézají nápadné hranaté radarové antény, jež tvoří součást systému RBS-K. Ten slouží pro sledování drah vlastních projektilů a dálkové ovládání nového typu zapalovače, jenž ve vhodné chvíli pomocí brzd zastaví rotaci projektilu, což se pozitivně projeví na dálkové přesnosti dopadu.

Speciální odminovací vozidlo 15M107 Listva (více v č. 3/2018) bylo vyvinuto pro strategické raketové síly a v Moskvě se mělo předvést poprvé. Zúčastnilo se i nácviků přehlídky, nakonec však 24. června z neznámých důvodů neprojíždělo.

Diváci v Moskvě měli poprvé spatřit také vozidlo bojového zabezpečení 15V148M, jež slouží v raketových silách a zajišťuje životní podmínky obsluh raket. Původní podoba používala šasi MAZ-543M, kdežto varianta M je již postavena na novém podvozku MZKT-7930. Také tento avizovaný typ se však nakonec na náměstí nepředstavil.

Tankové útvary poprvé předvedly modernizované obrněnce T-80BVM s plynovými turbínami a tanky T-90M Proryv (na fotografii; detailně v č. 12/2017 a 6/2019). Na věži je vidět dálkově řízená stanice T05BV-1 s 12,7mm kulometem Kord.

Obrněný automobil KAMAZ-53949 Tajfun-K, známý také pod přezdívkou „Tajfuněnok“, byl v Moskvě předveden ve dvou verzích s odlišnou výzbrojí. Vůz na snímku nese dálkově řízený modul 5EC16U, jenž pochází od společnosti Elektromašina. Je známý i pod firemním názvem BM-3 a nese kulomet 6P49 Kord kalibru 12,7 mm.

Druhá verze vozu KAMAZ-53949 Tajfun-K byla vybavena střelištěm 6U16, kde je instalován ručně ovládaný 12,7mm kulomet 6P49 Kord. Ruská armáda nasadila KAMAZ-53949 i v Sýrii a prvním zahraničním odběratelem se stal Uzbekistán.

Do řady KAMAZ Tajfun patří i vozidlo KAMAZ-4386 Tajfun-VDV, které je určeno, jak jeho název napovídá, pro výsadkové síly. Nese věžový modul 32V01 (neboli BM-30-D), v němž je umístěn 30mm kanon 2A42 a 7,62mm kulomet PKTM.

Ze třinácti zahraničních formací nabízeli zřejmě nejzajímavější pohled vojáci z Ázerbájdžánu, kteří byli vybaveni útočnými puškami Aztex AR-15. Tato zbraň vychází z běloruského vzoru, a jak napovídá název, jde o derivát konstrukce AR-15, avšak zahnuté zásobníky prozrazují, že puška užívá „východní“ střelivo ráže 7,62x39 mm.

Ruští výsadkáři třímali (stejně jako v loňském roce) nové útočné pušky AK-12, zatímco určité překvapení způsobila výzbroj mužů ze 4. gardové „Kantěmirovské“ tankové divize, která nese jméno Jurije Andropova. Předvedli totiž dnes už poměrně málo vídané zbraně AKS-74U, tedy kompaktní verzi slavného 5,45mm „automatu“ AK-74.
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