Moskevské vojenské přehlídky:
Nová generace ruských bojových vozidel

Na Rudém náměstí proběhla 9. května 2016 další velkolepá přehlídka, která připomněla vítězství SSSR nad nacistickým Německem. Kromě již zavedené techniky se před diváky objevila i vozidla nové generace, která se poprvé představila v loňském roce a která mají po roce 2020 vytvořit páteř ruského arzenálu.

Monumentální vojenská přehlídka, která se konala v Moskvě v květnu 2015, jistě patřila mezi nejpůsobivější takové události za poslední roky. 70. výročí od konce druhé světové války bylo využito k prezentování několika nových typů obrněných vozidel, z nichž většina defilovala na Rudém náměstí také v tomto roce. Letošní „Přehlídka Vítězství“ měla o trochu menší formát a připomínala mj. aktuální nasazení ruských sil v Sýrii, v každém případě se však opět jednalo o podařenou a impozantní podívanou pro experty i laiky.

Důraz na komplexní ochranu
Na přehlídku v roce 2015 se čekalo velice netrpělivě i proto, že Rusko avizovalo záměr využít ji k předvedení několika úplně nových typů obrněných vozidel. Slib splnilo a již první snímky z nácviků ukázaly, že konstrukční škola z období SSSR skončila. Pokud dříve stála na prvním místě malá silueta, jíž se podřizovalo (skoro) všechno, pak u nové generace ruských obrněnců představuje hlavní vlastnost vysoká odolnost, resp. ochrana osádky. Té se dříve přisuzoval jen malý význam a řada sovětských vozidel vstoupila do dějin takříkajíc jako „rakve“ pro tankisty a motostřelce, což jasně dokázala řada jejich střetnutí se západními obrněnci (mj. během válek Izraele s arabskými státy a během války v Zálivu v roce 1991). Nová generace vozidel se tedy vyznačuje mnohem většími rozměry, jelikož prostě nelze dosáhnout požadované odolnosti při zachování malé siluety, typické pro starší techniku (jako typy T-72 a BMP-1). Nové obrněnce mají nejenom silné vrstvené pancéřování a dynamický (reaktivní) pancíř, ale rovněž pokročilé komplexy aktivní ochrany, které různým způsobem odklánějí nebo ničí blížící se protitankové střely. Věže, resp. zbraňové moduly nemají lidské osádky, protože se ovládají výlučně zevnitř silně obrněné korby. U pěchotních vozidel se již jedná o celosvětově standardní přístup, avšak u tanku T-14 na platformě Armata jde o krok revoluční.

Modulární konstrukční přístup
Je ještě třeba zdůraznit, že jméno Armata technicky správně neoznačuje onen nový tank, který byl na loňské přehlídce hlavní novinkou, nýbrž „jen“ těžkou pásovou platformu, jež slouží pro konstrukci celé řady vozidel (včetně T-14). Totéž se ostatně týká také dalších nových vozidel, pro něž se obvykle užívají označení Kurganěc-25 a Bumerang. V obou případech se však opět (čistě technicky) jedná o univerzální platformy, tentokrát střední. Na přehlídkách se předvedly pěchotní obrněnce využívající tyto podvozky, podobně jako u „rodiny“ Armata se však počítá se vznikem mnoha specializovaných typů. U všech tří platforem se totiž klade veliký důraz na modularitu a kompatibilitu, tedy široké možnosti aplikací a užívání stejných součástek. Dobrý příklad tady nabízí motor na platformě Armata, který je možno instalovat dopředu, doprostřed či dozadu dle toho, jak se pro konkrétní typ vozidla hodí. Platformy Kurganěc-25 a Bumerang mají motory vpředu, jak je u dnešních pěchotních obrněnců běžné, neboť se tak nejen zlepšuje odolnost, ale také se usnadňuje výstup pěšáků ze zadní části. Je nepochybné, že tento naprosto odlišný konstrukční přístup klade na ruské zbrojovky značné nároky. Nová vozidla se nalézají ve stádiu zkoušek, a tudíž se dá očekávat, že dojde k nějakým konstrukčním změnám (ty se již oproti roku 2015 projevují na obrněnci Bumerang). Pokud to napjatý rozpočet Ruské federace dovolí, masová výroba se má rozběhnout do roku 2020.
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Tank T-14 na platformě Armata
Hlavním typem na těžké pásové platformě Armata je tank T-14 (vývojový název Objekt 148), jenž má bojovou hmotnost 48 tun. Jeho tříčlenná osádka sedí v obrněné „kapsli“ v přední části korby, odkud je dálkově řízena celá věž. V té se nachází kanon 2A82-1M ráže 125 mm, avšak často se vyskytuje informace o záměru vyzbrojit sériová vozidla dělem ráže 152 mm. (Takový kanon ostatně měl pokusný tank Objekt 195 čili T-95, jehož zjednodušením typ T-14 v zásadě vznikl.) Kanon má automatické nabíjecí zařízení a vyspělý systém řízení palby, o kterém však dosud není téměř nic konkrétního známo. Poněkud nezvykle působí doplňková výzbroj, jež se zatím skládá zřejmě jen ze 7,62mm kulometu PKTM na stropě věže. T-14 má systémy aktivní ochrany, jejichž senzory a vrhače jsou namontované na věži. Pohon zajišťuje dvanáctiválcový motor s válci v neobvyklém tvaru X a o výkonu asi 1100 kW. To zajišťuje maximální rychlost kolem 80 km/h a dojezd na silnici 500 km. O nový tank už projevilo zájem několik států, mezi nimi Indie, Čína, Egypt, Katar a Spojené arabské emiráty, avšak prioritu bude jistě mít výroba pro ruskou armádu, která chce provozovat až 2300 kusů.

Těžké bojové vozidlo pěchoty T-15
Zbrojovka Uralvagonzavod, která vyvinula platformu Armata, demonstrovala její modularitu i tím, že zároveň s tankem předvedla těžké bojové vozidlo pěchoty T-15 (Objekt 149). Jedná se vlastně o reakci na rozmach protitankových raket, proti nimž se moderní tanky vesměs ubrání, zatímco lehčí pěchotní obrněnce nikoliv. Těžká BVP jsou tedy fakticky obrněnce pro dopravu a podporu pěšáků s odolností zcela na úrovni tanků. Asi největší zvláštností T-15 je fakt, že se jeho motor (a tudíž i hnací kola) nachází v přední části, takže s jistou nadsázkou lze říci, že ve srovnání s T-14 jezdí obrněnec „pozpátku“. (Z hlediska přenosu výkonu to neznamená potíže, jelikož převodovka platformy Armata má integrovaný obraceč chodu, a tudíž vozidla dovedou jezdit stejně rychle vpřed i vzad.) Vedle tříčlenné osádky T-15 převeze devět motostřelců a na horní straně je umístěn dálkově řízený střelecký modul Epocha, který se shoduje s tím, jenž se využívá i u vozidel řad Kurganěc-25 a Bumerang. Vozidlo T-15 má komplety aktivní ochrany shodné s těmi na typu T-14, ačkoliv prvky jsou rozmístěny jinak. Třetím zkoušeným vozidlem na platformě Armata je vyprošťovací obrněnec T-16 (Objekt 152) a plánuje se mnoho dalších, např. nosič univerzálního systému naváděných raket.

Samohybná houfnice Koalicija-SV
Pro ruské dělostřelectvo je určen nový zbraňový systém 2S35 Koalicija-SV, který má nahradit současné samohybné houfnice 2S19 Msta-S ráže 152 mm. Nová zbraň má nominálně shodnou ráži a i na první pohled vypadá celkem podobně, resp. „normálně“, jenže zdání klame. Systém Koalicija-SV představuje v několika ohledech revoluční prostředek. V jeho mohutné věži není lidská obsluha, protože tříčlenná osádka sedí opět v čele korby; v současné podobě je komplet 2S35 postavený na modifikovaném podvozku tanku T-90, ale pro sériové exempláře se počítá s využitím nové platformy Armata. Přesun osádky do korby dovolil mj. zcela nový samočinný nabíjecí systém, který využívá modulární prachové náplně (tzv. kartuše) pro dosažení různých úsťových rychlostí a nabízí palbu rychlostí asi 16 ran za minutu. Jako zajímavost lze dodat, že demonstrátor kompletu Koalicija-SV měl dokonce dvě hlavně (!), ale toto řešení bylo nakonec opuštěno jako příliš složité. Nepochybně působivý je plánovaný maximální dostřel, protože za využití nové munice s přídavným raketovým pohonem a naváděním přes družicovou soustavu GLONASS má houfnice Koalicija-SV pálit až na 70 km.

Obrněný transportér Kurganěc-25
Coby nástupce obrněnců řad BMP a MT-LB vytvořil Kurganský strojírenský závod platformu Kurganěc-25, kde číslo ve jménu odkazuje na největší bojovou hmotnost. Jde o střední pásové vozidlo, jehož základní aplikace představují vozidla k přepravě a podpoře pěchoty, tj. obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty. Tyto dvě verze se odlišují zejména sestavou výzbroje a prostředků aktivní ochrany, ale základní design podvozku a korby je shodný. V přední části se nachází motor a tříčlenná osádka, kdežto v zádi má svoje sedačky osm motostřelců. Na bocích jsou připojeny rozměrné bloky přídavné pancéřové ochrany, jež dle některých zdrojů fungují i jako „plováky“, tedy dutá tělesa ke zvyšování výtlaku při plavbě. Obrněnce Kurganěc-25 totiž můžou díky dvěma záďovým vodometům také plavat. O pohon se stará agregát firmy JaMZ o výkonu mezi 500 a 600 kW, díky kterému by vozidla měla jezdit rychlostí cca 80 km/h. Co se týče výzbroje, první z variant, tzn. obrněný transportér, který se označuje také jako B-10, nese na korbě dálkově ovládaný střelecký modul 6S21. Jeho hlavní výzbroj tvoří 12,7mm kulomet, navíc modul nese i vrhače dýmových a dalších granátů.

Bojové vozidlo pěchoty Kurganěc-25
Druhou předvedenou podobu řady Kurganěc-25 reprezentuje bojové vozidlo pěchoty, které se může pochlubit silnější útočnou i obrannou výzbrojí. Na korbě se nachází modul Epocha, jenž se někdy označuje i jako Bumerang-BM a který se objevuje také na dalších ruských vozidlech nové generace. Základní výzbroj tvoří 30mm automatický kanon 2A42, vedle něhož se nalézá 7,62mm kulomet, kdežto na bocích modulu jsou připojené celkem čtyři vypouštěcí trubice pro protitankové řízené rakety systému Kornet-D, které mají dosah až 10 km a navádějí se pomocí laserového paprsku. Na modulu jsou rovněž umístěné dva senzorové bloky, první pro střelce a druhý pro velitele. Druhou zásadní odlišnost bojového vozidla pěchoty (označovaného rovněž B-11) od obrněného transportéru tvoří kvalitnější ochrana, jelikož tato verze má i další systém aktivní ochrany, který vyhlíží jako zmenšená varianta kompletu Afganit na platformě Armata. Vrátíme-li se ještě k modulu Epocha, pak se obecně předpokládá, že jeho nynější podoba není definitivní a že na sériových vozidlech bude umístěný kanon ráže 45 nebo 57 mm. Vedle toho se chystají další typy řady Kurganěc-25, mj. protiletadlový komplex a průzkumná či velitelská vozidla; spekuluje se i o lehkém tanku se 125mm kanonem.

Kolové obrněné vozidlo Bumerang
Konečně třetí nová platforma nese název Bumerang a vznikla ve zbrojovce VPK jako náhrada zastaralých osmikolových transportérů série BTR, které kvůli nevhodné konstrukci s motorem v zádi nutí pěšáky vystupovat malými dvířky v bocích. Obrněnec Bumerang má motor vpředu (jak je dnes obvyklé), takže družstvo sedmi až devíti vojáků může vystupovat velkými dveřmi v zádi. Vozidlo je skutečně obrovské a tento dojem podporují nápadně velká kola s průměrem asi 1,3 m. Pohon zajišťuje opět dvanáctiválec JaMZ o výkonu přes 500 kW a max. rychlost na silnici se má pohybovat kolem 100 km/h, kromě toho může Bumerang i plavat. Dosud existují dvě verze, z nichž první odpovídá kolovému obrněnému transportéru, nese označení K-16 a je vybavena kulometným modulem 6S21 (jako pásový obrněnec B-10). Druhá verze pak zastává úlohu kolového bojového vozidla pěchoty, nazývá se také K-17 a nese věžový modul Epocha, tzn. stejnou sestavu zbraní jako typy T-15 a B-11. Vozidla K-16 však byla zpozorována jen na prvních nácvicích loňské přehlídky, od té doby se objevují pouze K-17. Každopádně se ovšem připravuje také široké spektrum dalších prostředků na šasi Bumerang, např. vozidlo velitelské, sanitní, minometné nebo pro elektronický průzkum a boj.
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