Novinky v Moskvě: Ruská armáda pokračuje v modernizaci

Tradiční „přehlídka vítězství“, která se každoročně koná 9. května v Moskvě, se musela kvůli pandemii čínského koronaviru přesunout na 24. června. Toto čekání se ale rozhodně vyplatilo, jelikož ruská armáda prezentovala mnoho zcela nových nebo modernizovaných typů techniky, jejichž stručný přehled vám nabízí následující článek.

Pušky vojáků z Ázerbájdžánu
Ve výzbroji pochodujících formací dosud převažovaly klasické útočné pušky AK-74M, avšak byly vidět i nové AK-12, ponejvíce v rukou výsadkářů. Na puškách se nacházely granátomety GP-34 ráže 40 mm a kolimátorové zaměřovače Valdaj 1P87. Tento typ zaměřovače se objevil i na bezhlučných zbraních AS Val na těžké střelivo ráže 9×39 mm. Muži ruské Národní gardy měli stejně jako v loňském roce modernizované pušky AK-200 a AK-203. (Podrobněji jsme o těchto zbraních psali v č. 7/2019.) Poměrně nezvyklý pohled však nabídla formace 4. gardové „Kantěmirovské“ tankové divize, protože její příslušníci měli dnes již relativně vzácně vídané pušky AKS-74U, tedy kompaktní verzi AK-74. Snad nejzajímavější novinku však představila jedna ze zahraničních jednotek, a to vojáci z Ázerbájdžánu, kteří se chlubili novými zbraněmi Aztex AR-15. Jak prozrazuje už název, jde o derivát konstrukce AR-15, jenže typické zahnuté zásobníky vypovídají o použití střeliva 7,62×39 mm. Nejspíše se jedná o stejnou zbraň, kterou v dubnu 2017 prezentovala malá americká značka Arsenal Firearms a která byla v únoru 2018 zařazena do nabídky běloruského průmyslu. Sériové zbraně byly v červnu 2018 zaznamenány v Ázerbájdžánu, kde se zjevně také licenčně produkují. Mají hlavně o délce 16 palců, reflexní zaměřovače Meprolight M21 a doplňky značky Magpul.

Obrněnce Tajfun a BMP-2M
Pozornost většiny expertů se ale soustředila na mechanizovanou kolonu pozemní techniky, jež samozřejmě začala průjezdem legendárních tanků T-34-85. Tato vozidla byla získána z Laosu (jehož armáda tento typ dosud provozuje) a pravděpodobně se jedná o obrněnce, jež pocházejí z výrobní linky ČKD. To je ale spíš historická kuriozita a největší zájem nepochybně vyvolaly nové či modernizované typy techniky. Představily se mj. nové varianty obrněného automobilu KAMAZ Tajfun 4×4. Šlo o dvě modifikace typu K-53949, z nichž jedna měla ručně ovládaný kulomet Kord ráže 12,7 mm, zatímco na střeše druhé bylo umístěno dálkově ovládané střeliště s kulometem shodného typu. Třetí varianta obdržela jméno K-4386 Tajfun-VDV, které hovoří o jejím určení pro vzdušné výsadkové jednotky. Výzbroj tvoří masivní otáčivá věž, ve které je montován 30mm kanon 2A42 a kulomet PKTM. Před diváky projížděla též vozidla BMP-2M, jak se nazývá modernizovaná podoba známého „bévépéčka“. Hlavním rozdílem je úplně nový věžový modul Běrežok, ve kterém se nalézá kanon 2A42 a kulomet PKTM, avšak tím seznam zbraní nekončí. Na zádi věže je umístěný 30mm rychlopalný granátomet AG-17D a po bocích se nacházejí čtyři protitankové rakety Kornet-D. Střela naváděná po laserovém paprsku nabízí dostřel 10 km a proráží ekvivalent až 1300 mm oceli.

Kurganěc-25 a modul Epocha
Mezi nejočekávanější novinky se řadily nové verze dvou novějších bojových vozidel pěchoty. První z nich využívá střední pásovou platformu Kurganěc-25. Původní verze jménem B-11 se vyznačovala modulem Bumerang-BM s kanonem 2A42, ale letos předvedená verze B-15 nese technicky příbuzný, avšak odlišný věžový modul Epocha. (Dříve se tento název používal také jako synonymum pro Bumerang-BM; tak je tomu i v článku o vývoji těchto modulů, který byl publikován v č. 5/2018.) Jako hlavní výzbroj se na modulu Epocha nalézá 57mm zbraň 2A94, která tvoří přechod mezi automatickým granátometem a rychlopalným kanonem. Vznikla jako derivát pěchotního granátometu AGS-57 alias LŠO-57, ale odlišuje se mj. delší hlavní, a tudíž lze očekávat vyšší úsťovou rychlost (ta v případě AGS-57 činí cca 300 m/s). O vyšší rychlosti vypovídá i fakt, že kromě tříštivo-trhavých střel se pro zbraň 2A94 vyrábí také protipancéřová podkaliberní munice s šípovou stabilizací. Na věži Epocha se nalézá též kulomet PKTM, čtyři protitankové rakety Kornet-D a výsuvné odpalovací zařízení s osmi trubicemi pro malé řízené střely Bulat. Ty vznikly především proti méně odolným cílům, proti kterým se nemá „plýtvat“ protitankovými střelami, např. proti automobilům či kulometným hnízdům. Střela Bulat užívá laserové navádění a dolet se odhaduje na 2 až 3 km.

Vozidla s kanony ráže 57 mm
Značný zájem vzbudila i modernizovaná varianta těžkého bojového vozidla T-15 na platformě Armata, kterou využívá i tank T-14. Také na obrněnci T-15 se zpočátku nalézal věžový modul Bumerang-BM, ale roku 2018 byla prezentována podoba s mnohem silnější výzbrojí. Právě tu mohli letos vidět i diváci v Moskvě. Na korbě je umístěn modul DUBM-57 Kinžal s kanonem 2A91 ráže 57 mm, který vychází ze známé protiletadlové zbraně S-60 a může používat i tutéž munici, připravují se pro něj ovšem také nové typy. Patří mezi ně mj. střela s programovaným časovým zapalovačem, která má nabízet vysokou účinnost např. proti dronům nebo pěchotě, a munice s korekcí trajektorie, resp. dálkovým naváděním. 57mm kanon nabízí max. dostřel asi 16 km. Kromě kanonu 2A91 se na modulu nachází také 7,62mm kulomet PKTM a vypouštěcí zařízení pro dvě protitankové řízené rakety Ataka-T s dosahem 6 km. Modul Kinžal je vlastně „lehkou“ verzí věže AU-220M Bajkal, jejíž „těžká“ verze se předvedla také, a to na mobilním systému protivzdušné obrany 2S38 Derivacija-PVO. Kombinuje podvozek z bojového vozidla BMP-3 a věž s 57mm kanonem 2A90. Ten se od 2A91 liší zejména větší kadencí, jež činí 120 ran za minutu, zatímco u 2A91 je to asi 80 ran za minutu. Všechny uvedené typy modulů mají samozřejmě i špičkové denní a noční zaměřovací přístroje.

Aplikace zkušeností ze Sýrie
V oboru raketových protivzdušných zbraní se ukázal mj. nový systém S-350 Viťaz s dosahem až 120 km a již několik let používaný komplet S-300V4, který slouží i k protiraketové obraně. Zahrnuje dva typy raket, z nichž ta větší dle některých zdrojů nabízí maximální dostřel až 400 km. Zajímavý pohled nabídl též systém Pancir-SM, tzn. modernizovaná podoba kanonového a raketového systému Pancir-S1, jenž byl nasazen i v Sýrii. Standardně nese dva 30 mm kanony a dvě šestice řízených raket s dosahem až 20 km. Bojové zkušenosti však nesplnily očekávání, protože Pancir-S1 zklamal zejména při obraně proti malým dronům, které několikrát zaútočily na ruskou základnu v Sýrii. Právě tyto zkušenosti ale vedly k modernizaci, takže nová podoba Pancir-SM dostala rakety s dosahem prodlouženým na 40 km a existuje rovněž možnost místo každé z dvanácti „velkých“ raket namontovat pouzdro se čtyřmi menšími střelami, jež vznikly speciálně pro ničení dronů. Kromě toho se verze SM vyznačuje obrněnou kabinou. Zkušenosti ze Sýrie se nejspíše promítly také do modernizace tanků. Diváci mohli spatřit nové verze typů T-90 a T-80, jež nesou názvy T-90M a T-80BVM. Získaly nové systémy řízení palby a novou dynamickou ochranu Relikt. Druhý z obrněnců navíc pohání silnější plynová turbína, díky níž dosahuje vskutku působivé rychlosti přes 80 km/h.

Nové systémy TOS-2 a ISDM
Předchozí výčet zahrnoval vesměs modernizované či přepracované verze již známých vozidel. Právě zdokonalování osvědčených konstrukcí koneckonců tvoří jeden z hlavních rysů procesu vyzbrojování ruské armády, avšak navzdory tomu se v Moskvě objevilo také několik skutečně zcela nových typů techniky. Jedním z nich je komplex TOS-2 Tosočka, který se řadí mezi tzv. reaktivní plamenomety, tedy zbraně, které odpalují rakety s termobarickou či zápalnou náplní. Ruská armáda provozuje typy TOS-1 Buratino a TOS-1A Solncepok na podvozcích tanků, ale TOS-2 užívá šasi automobilu Ural s obrněnou kabinou. Na jeho zádi je montováno odpalovací zařízení pro osmnáct raket ráže 220 mm. Původní TOS-1 nabízel dostřel 3,6 km, u TOS-1A se dosah zvýšil na 6 km a pro TOS-2 byly vyvinuty nové střely s doletem údajně až 10 km. Další důležitou novinkou byl systém ISDM (inženěrnaja sistěma distancionnogo minirovanija), jenž je známý i pod vývojovým názvem Zemledělije-I a slouží pro dálkové kladení minových polí. Konstrukčně vzato jde o raketomet na šasi vozu KAMAZ, který může na vzdálenost až 15 km vypustit padesát raket s náplní protipěchotních či protitankových min. Je však třeba zdůraznit, že vzhledem k problémům ruského zbrojního průmyslu lze zatím jen spekulovat o tom, kdy se tyto nové zbraně skutečně dostanou do řadové služby.

Lukáš Visingr

Proč právě ráže 57 mm?
Publicita, kterou dnes ruská média věnují zbraním ráže 57 mm (tedy nízkotlaké zbrani 2A94 a rychlopalným kanonům 2A90 a 2A91), naznačuje, že se ruská armáda rozhodla vsadit na tuto ráži jako na primární výzbroj většiny nových bojových vozidel pěchoty. Kromě instalace věží Kinžal na platformu Armata a věží Epocha na šasi Kurganěc-25 se chystá rovněž výroba nové verze vozidla BMP-3 s věží Epocha, na stejném podvozku by se mohl objevit i modul Kinžal, a dokonce se uvažuje o montáži obou nových věží na šasi BMP-2. Každopádně se zdá, že ráže 57 mm představuje správný kompromis, protože nabízí vynikající dostřel, velkou průbojnost a dobrý střepinový účinek. Lze říci, že pro Rusko jde již o čtvrtý (a teď už asi konečně správný) pokus nalézt ideální výzbroj bojového vozidla pěchoty. Obrněnec BMP-1 dostal 73mm kanon 2A28 Grom, který vypadal působivě, avšak byl nemotorný, nabízel jen velice omezený náměr a nemohl střílet na vzdušné cíle. 30mm kanon 2A42 na BMP-2 přinesl podstatné zlepšení, ale postupně vyšly najevo také některé jeho slabiny, mj. nízká přesnost na při palbě na větší dálku a neschopnost ničit cihlové a železobetonové stavby. Obrněnec BMP-3 tedy dostal kombinaci zbraní ráže 100 a 30 mm, ovšem ani toto řešení není bez chyby. „Stovka“ sice zdánlivě nabízí palebnou sílu vlastně na úrovni lehkého tanku, ale dodávají se pro ni jen dva typy munice, a to tříštivo-trhavé granáty a protitankové řízené rakety. Proti obrněnému cíli se tedy může vypálit buď tato složitá (a drahá) raketa, nebo nic. Jako optimální se proto ukazuje právě ráže 57 mm, jelikož ve všech směrech předstihuje 30mm kanony, nemá nedostatky 73mm a 100mm zbraní a poradí si takřka se vším kromě čelního pancíře tanků.
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