Co se objeví na Přehlídce vítězství?
Ruská obrněná vozidla nové generace

Žádná z ruských vojenských přehlídek v „Den vítězství“, tedy 9. května, nebyla očekávána tak jako ta letošní. Hlavním důvodem je plánované představení nové generace obrněných vozidel, která mají brzy obohatit arzenál ruské armády.

V průběhu března a dubna se objevily první fotografie a filmové záběry nových vozidel, která hodlá ruská armáda představit na letošní moskevské Přehlídce vítězství. Ačkoli obrněnce byly vesměs zakryté plachtami, jež neumožňovaly získat informace zejména o jejich věžích, lze již nyní s jistotou či velkou pravděpodobností konstatovat celou řadu konkrétních údajů o nových obrněných vozidlech pro pozemní síly Ruské federace.

Příchod tanku T-14 Armata
Zajisté nejočekávanějším účastníkem přehlídky je tank T-14, základní typ nové řady bojových vozidel na společné těžké platformě Armata. Oproti dřívějším sovětským a ruským tankům se vyznačuje daleko většími rozměry, což jistě odráží snahu o co největší odolnost, resp. ochranu osádky. Revolučním prvkem je umístění celé tříčlenné osádky jenom v korbě v jakési obrněné „kapsli“, takže věž je ovládána dálkově. Nachází se v ní nový 125mm kanon 2A82-1M, což je hlavní rozdíl mezi T-14 (vývojové označení Objekt 148) a tankem zvaným T-95 (popř. Objekt 195), s nímž se původně počítalo pro ruskou armádu a který měl dělo ráže 152 mm. Pokud jde o sekundární výzbroj, T-14 nese dálkově ovládaný 7,62mm kulomet PKTM, ale spekuluje se i o tom, že ponese rovněž čtyřhlavňový 12,7mm kulomet (a)nebo 30mm kanon (tak tomu bylo i u prototypu Objektu 195). Pohon zajišťuje dieselový motor A-85-3 (neboli 12N360), který má svých dvanáct válců uspořádaných hodně nezvykle do tvaru X a standardně dodává výkon cca 1000 kW (1350 koní), avšak pro vozidla řady Armata byla údajně vyvinuta ještě silnější verze schopná produkovat výkon až 1540 kW (2000 koní).

Bojové vozidlo T-15 Armata
Ačkoli se termín Armata běžně užívá pro nový tank T-14, technicky správně jde o název nové společné podvozkové platformy se sedmi páry pojezdových koly, která bude tvořit základ pro řadu dalších vozidel. Prvním z nich je T-15 (vývojový název Objekt 149), jež je prezentováno jako těžké bojové vozidlo pěchoty. Vedle toho se zdá, že se Rusové navrací k původní podobě tzv. bojového vozidla podpory tanků, z níž se stal dnešní kontroverzní obrněnec BMPT neboli Terminator, ale dle původní filozofie mělo toto vozidlo navíc transportovat pěchotu. Nový typ T-15 (ostatně je velmi příznačné, že se vlastně označuje jako „tank“) proto zřejmě bude něčím mezi těžkým BVP a bojovým podpůrným vozidlem, jež pomůže tankům v boji proti hrozbám, proti nimž nenesou adekvátní výzbroj. T-15 se patrně vyznačuje i zvláštností ve formě motoru umístěného v pravé přední části korby (stejně jako u izraelských tanků Merkava a transportérů Namer), což velmi zvyšuje ochranu osádky. Na šasi Armata má posléze vzniknout mj. ženijní, mostní, vyprošťovací, raketometné či minové vozidlo.

Nové obrněnce pro pěchotu
Druhá nová pásová platforma ruské armády dostala označení Kurganěc-25 a pochází od firmy Kurganmašzavod, kdežto těžší Armata představuje výrobek značky Uralvagonzavod. Do řady Kurganěc-25 (toto číslo udává přibližnou bojovou hmotnost v tunách) patří zejména obrněnce k dopravě a podpoře pěchoty, tedy obrněný transportér (Objekt 693) a bojové vozidlo pěchoty (Objekt 695), ale má vzniknout i verze velitelská, pro elektronický boj atd. Kurganěc-25 se dá prakticky považovat za nástupce vozidel série BMP. Třetí nová obrněná platforma náleží mezi kolová vozidla, nese jméno Bumerang a je výrobkem společnosti VPK, což je vojenská divize skupiny GAZ. Tyto osmikolové obrněnce mají nahradit vozidla řady BTR. Základní variantou je obrněný transportér (firemní název VPK-7829), kromě něhož má vzniknout také mj. bojové vozidlo pěchoty, velitelská verze a v neposlední řadě dělostřelecký komplex se 120mm zbraní řady Nona/Věna, jež kombinuje některé charakteristiky minometů, houfnic i kanonů. Všechny obrněnce „rodin“ Kurganěc-25 a Bumerang mohou plavat.

Výzbroj pro pěchotní vozidla
Určitě se nabízí otázka, jakou výzbroj nesou bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry na platformách Armata, Kurganěc-25 a Bumerang. Podle zatím dostupných informací by mělo jít o dva typy dálkově ovládaných střeleckých modulů, které nezasahují do vnitřků koreb vozidel (což samozřejmě opět zvyšuje odolnost). V případě bojových vozidel pěchoty (čili zatím T-15 a Objekt 695) je to modul, který se zpravidla označuje jako Epocha a nese 30mm kanon 2A42 (zásoba 500 ran), 7,62mm kulomet PKTM (2000 nábojů) a čtyři odpalovací trubice pro řízené protitankové rakety kompletu Kornet-D. Část zdrojů ovšem tvrdí, že se jedná pouze o dočasné řešení a že název Epocha dostane až perspektivní modul, který má být k dispozici až někdy po roce 2020 a ponese kanon ráže 45 nebo 57 mm. Pokud jde o obrněné transportéry (tzn. Objekt 693 a VPK-7829 Bumerang), u těch se nejvíc hovoří o dálkově ovládané věžičce s kulometem PKTM ráže 7,62 mm. Nabízí se úvaha, že v rámci unifikace půjde o stejné zařízení, které nese na věži jako svou sekundární výzbroj tank T-14.

Koalicija-SV a další novinky
Na Přehlídce vítězství se má veřejně představit i samohybná houfnice 2S35 Koalicija-SV ráže 152 mm, nástupce stávající zbraně 2S19 Msta-S. Původní podoba nové zbraně se vyznačovala dvojicí hlavní, avšak ukázala se zřejmě jako příliš složitá, a tudíž dostala přednost konfigurace s jedinou hlavní. Hlavní změnu oproti systému Msta-S tedy představuje nový, plně samočinně pracující nabíjecí systém. Současná podoba zbraně Koalicija-SV má podvozek příbuzný tanku T-90, předpokládá se však, že později se přejde na šasi Armata. Kromě všech výše popsaných novinek a několika dobře známých vozidel se mají na přehlídce v Moskvě předvést i dva nové (od letošního roku vyráběné) typy z úspěšné série lehkých obrněnců pro dopravu vzduchem, a to bojové vozidlo výsadku BMD-4M Sadovnica a výsadkový obrněný transportér BTR-MDM Rakuška. Vyskytuje se také informace, že by se na přehlídce měl objevit samohybný komplex protitankových řízených raket Kornet-D na šasi automobilu Tigr-M. Na definitivní odpověď a snad i na zodpovězení aspoň některých otázek ohledně nových pásových i kolových obrněnců si však budeme muset počkat až do 9. května 2015.
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