Novinky a kuriozity:
Vojenské přehlídky v Ruské federaci

Největší pozornost se samozřejmě soustředila na moskevské Rudé náměstí, vojenské přehlídky se ovšem konaly také v 27 dalších ruských městech. V několika se představila velice zajímavá, resp. naprosto nová nebo zřídka vídaná technika.

Přestože nejvíce novinek přinesla přehlídka na Rudém náměstí, tradičně zajímavou podívanou nabídla také některá další města. Působivá byla opět např. přehlídka v Tule, kde se představily některé nové produkty tamních zbrojních firem a vozidla speciálních jednotek. Je ovšem třeba poznamenat, že tato výbava „speciálů“ pochází z velké části ze zahraničí, protože zahrnovala i vozy Toyota Hilux, čtyřkolky Yamaha a Arctic Cat a ultralehká terénní vozidla Can-Am (více v č. 1/2016). Za zmínku stojí rovněž vojenské přehlídky v Čitě, Chabarovsku, Jekatěrinburgu, Južno-Sachalinsku, Murmansku, Sankt-Petěrburgu, Sevastopolu či Vladivostoku. Veřejnost se tedy mohla seznámit s jinak poměrně vzácně vídanou technikou spojařů, ženistů, jednotek pro elektronický boj nebo sil radiační, chemické a biologické ochrany. Pro úplnost lze dodat, že se přehlídky konaly i na ruské základně v Sýrii a ve dvou neuznaných „lidových republikách“ na východě Ukrajiny, tzn. ve městech Doněck a Luhansk.
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V Tule představily zvláštní jednotky mj. velké obrněné automobily Gepard. Zjevně se jedná o derivát typu BKM-49111 Viking, který užívá podvozek KAMAZ Extreme (vyvinutý původně pro rallye) a slouží u útvarů FSB (více v č. 7/2014).

Mobilní systém elektronického boje SPN-2 (resortní index 1L248-2) určitě nepatří mezi horké novinky, jelikož vstoupil do výzbroje již za časů SSSR, na veřejnosti se však objevuje vzácně. Dva exempláře se ukázaly na přehlídce v Južno-Sachalinsku, ovšem komentátor je z nějakého důvodu popisoval jako modernější typ SPN-4.

V koloně v Jekatěrinburgu projížděla mj. technika ženijních vojsk včetně pontonové soupravy PP-2005 a říčního člunu BMK-MO, který byl zaveden do služby v roce 2018. Dvojice motorů produkuje celkový výkon 462 kW, což stačí na rychlost 22 km/h. Člun o výtlaku 10,8 t vyvine tažnou sílu 5,5 t při plavbě dopředu a 3,8 t dozadu.

V Čitě se předvedl i systém elektronického průzkumu a elektronického boje RB-341V Leer-3, jenž vstoupil do služby v roce 2015. Slouží zejména ke sledování a rušení mobilních sítí GSM a do jeho sestavy patří i bezpilotní letouny Orlan-10.

Kolonu techniky v Doněcku uzavřela modernizovaná provedení transportéru BTR-80, vozidla BMP-2 a tanku T-64BV. Největší pozornost zajisté vzbudil posledně uvedený typ, jenž kromě opravdu velkého počtu bloků dynamické ochrany zaujal také prodlouženou věží. Přidaný úsek zřejmě slouží pro bezpečnější skladování munice.

Na přehlídkách samozřejmě nechyběla Vojska radiační, chemické a biologické ochrany, jež se kvůli pandemii těší velkému zájmu. Diváci v Sevastopolu tak mohli vidět mj. dekontaminační prostředek TMS-65, jenž je postaven na šasi Ural-375 a k dekontaminaci užívá proud horkého vzduchu z reaktivního motoru VK-1 z letadla MiG-15.

Mezi novinky ve výbavě speciálních jednotek v Tule patřily také elektrické motocykly značky Kalašnikov. Jedná se o modifikaci typu SM-1, který se poprvé představil na fóru Armija 2018 a při max. rychlosti 90 km/h nabízí dojezd 150 km.

Veřejnost se mohla seznámit i s několika variantami terénního automobilu GAZ Tigr. Snímek z Južno-Sachalinsku zachycuje velitelský a spojovací prostředek P-230T s velkou anténou pro satelitní spojení na střeše. Poprvé se objevil již v roce 2017 (více v č. 11/2017), ovšem nynější provedení se od tehdejšího vzhledově poněkud liší.

Do výbavy Vojsk radiační, chemické a biologické ochrany náleží i vozidlo TDA-3 (fotografie pochází ze Sevastopolu). Primárně slouží k tvorbě dýmových clon z kapalných či práškových směsí, avšak může zajišťovat také dezinfekční práce.

Snímek z nácviku přehlídky v Chabarovsku zachycuje samohybné houfnice 2S7M Malka ráže 203 mm. Impozantní zbraň může vystřelovat i nukleární granáty a při použití raketové munice nabízí max. dostřel až 47,5 km. V současnosti absolvují houfnice 2S7M modernizaci, díky níž se výrazně zvyšuje přesnost palby a spolehlivost.

V několika městech se objevila jinak málo vídaná podpůrná vozidla pro protivzdušný komplet Pancir. Snímek z Tuly zachycuje vozidlo údržby a oprav 2V110 a vzadu projíždí transportní a nabíjecí vozidlo 73V6, obě na šasi KAMAZ-6350.

Kolona techniky v Jekatěrinburgu obsahovala též několik vozidel s nezvyklými kamuflážními vzory, a to černo-šedo-bílým arktickým a žluto-hnědým pouštním. První zmíněný obdržel mj. tank T-80BV, jehož turbína GTD-1000 se hodí právě do mrazivých oblastí, avšak díky filtrům si dokáže poradit i s pískem a prachem v pouštích.
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