Přehlídka v Kyjevě:
Sovětské dědictví i domácí novinky

Den 24. srpna se na Ukrajině každoročně slaví jako Den nezávislosti, což samozřejmě nabízí i příležitost pro velkou vojenskou přehlídku. Ta letošní přinesla množství technických novinek a některá média s nadšením hovořila o prezentaci „Nové armády“, jenže celkový dojem z oněch novinek a celé akce byl nakonec poněkud rozpačitý.

Na kyjevském Náměstí Nezávislosti (Majdan Nězaležnosti) se objevilo cca 250 kusů vojenské techniky, která měla velice pestré složení. Defilovaly staré zbraně pocházející ze sovětské éry, novinky domácího zbrojního průmyslu (přestože mnohdy navazující na sovětskou konstrukční školu) i technika dodaná ze Západu, především z USA. Ukrajina navíc dala najevo svou snahu více se přiblížit Západu, jak ukazovala např. technika podle standardů NATO, a to samohybná houfnice Bogdana ráže 155 mm a tank T-84-120 Jatagan s kanonem ráže 120 mm. Vedle toho se objevila řada raketových zbraní, např. raketomet BM-21U Verba ráže 122 mm, Vilcha ráže 300 mm či operačně-taktická střela Hrim-2. Ukázky dělostřeleckých zbraní doplnily komplety pro řízení palby, mj. akustická stanice Položenije-2, radiolokátor Zoopark-3 a americké radary AN/TPQ-36 a AN/TPQ-48. Od USA pocházely i automobily HMMWV a protitankové rakety Javelin, kdežto domácí výrobu reprezentovaly mj. obrněné vozy Kozak-2M, Varta a Dozor-B, protitankové rakety Stugna-P nebo několik malých bezpilotních letadel. Značnou pozornost si získal fakt, že Ukrajina reaktivovala protivzdušné komplexy S-300V1, byť není jasné, do jaké míry jsou opravdu bojeschopné. Nad Kyjevem přelétaly též formace vrtulníků a letounů, mezi nimiž byl jistě nejzajímavější dopravní Antonov An-178. Ačkoli byla zřejmá velká snaha, aby celá akce proběhla perfektně, nepodařilo se vyhnout problémům a zmatkům v aranžmá. Navíc nelze opomenout fakt, že většina novinek se předvedla pouze v jednom exempláři, z čehož lze vyvodit, že šlo nanejvýš o prototypy či demonstrátory, ne-li makety. Ona pyšná slova o „Nové armádě“ jsou proto spíše vyjádřením přání než popisem reality, protože navzdory nespornému zlepšování má ukrajinská armáda k ideálu pořád daleko.
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V médiích asi nejvíc diskutovanou novinkou byla samohybná houfnice Bogdana ráže 155 mm na šestikolovém šasi KrAZ-63221 s obrněnou kabinou. Podle některých zdrojů jde o výsledek spolupráce s Polskem. Vozidlo údajně dopravuje zásobu 20 nábojů a může pálit rychlostí šesti ran za minutu na vzdálenost až 40 km. Oficiálně již Bogdana absolvovala zkoušky, avšak část expertů soudí, že veřejnost viděla jen vývojovou maketu.

Pozemní část přehlídky uzavíralo mobilní odpalovací zařízení pro operačně-taktické balistické rakety Hrim-2 (v ruštině Grom-2, objevuje se také starší označení Sapsan). Podle Ukrajiny jde o odpověď na ruský systém Iskander. Raketa údajně nabízí dolet 280 km (perspektivně až 500 km) a zařízení na šasi KrAZ-7634NE nese dvě střely. Od roku 2016 přichází zprávy o testech, avšak ohledně zavedení do služby dosud není jasno.

Značně zajímavá byla skutečnost, že v čele formace tanků T-84 Oplot projížděl tank T-84-120 Jatagan, jenž se vyznačuje 120mm dělem KBM2 a novým automatickým nabíjecím zařízením v zádi věže. Jediný prototyp vznikl v roce 1999 a poté byl neúspěšně nabízen Turecku, ale zdá se, že se Ukrajina rozhodla tento program oživit.

Na automobilech HMMWV byly představeny i tři typy malých bezpilotních letadel ukrajinské výroby, a sice A1-S Furija, Leleka-100 a People’s Drone PD-1 (na fotografii). Typ PD-1, jenž pochází od značky UkrSpecSystems, je taktický letoun, z jehož max. váhy 33 kg může až 8 kg tvořit užitečná zátěž. Dosahuje max. rychlosti 140 km/h, nabízí vytrvalost 5 hodin, lze jej řídit na dálku 85 km a přenos HD videa je možný na 50 km.

Dělostřelecký radiolokátor 1L220UK Zoopark-3 od firmy NPK Iskra nemůže zapřít, že vznikl jako derivát známého protivzdušného přehledového radaru ST-68. Ukrajinské zdroje ale tvrdí, že již užívá elektronické směrování paprsku a digitální zpracování signálu, díky kterému se dá dělostřelecká munice zachytit na „desítky kilometrů“.

Tato ukrajinská přehlídka byla první, kde pochodovaly také ženské útvary. Podle komentátora slouží v ukrajinské armádě cca 25 000 žen. Na přehlídce byly v jejich rukou k vidění zkrácené útočné pušky Fort-224 ráže 5,45 mm, moderní zbraně koncepce „bullpup“, jež jsou licenčními kopiemi typu Tavor CTAR-21 izraelské značky IWI.

Na bázi 300mm dělostřeleckého raketometu 9K58 Smerč vytvořila ukrajinská značka KB Luč nový raketový systém Vilcha (užívá se i ruský název Olcha). Konstrukce raket je podobná, ale novinkou je inerciální a satelitní navádění s údajnou odchylkou 7 až 15 m. Raketa nese hlavici o váze 170 kg a má dostřel 120 km, s hlavicí o váze 250 kg je to 70 km. Sériové provedení má dostat nové vypouštěcí zařízení na šasi KrAZ-7634NE.

Ukrajinská armáda obdržela od USA značné počty terénních automobilů HMMWV v různých provedeních. Vedle klasických osobních vozů a ambulancí se na přehlídce ukázaly „Humvee“ jako součásti dělostřeleckého radiolokačního systému AN/TPQ-36 Firefinder, který zachycuje dělostřelecké projektily na max. vzdálenost 24 km.

Na čele jednotky dělostřeleckých raketometů BM-21K Grad-M na podvozcích KrAZ-260 jelo jedno vozidlo systému BM-21U Verba. Kromě modernizovaného podvozku KrAZ-6322 se od předchozí podoby liší také dvojitou kabinou a novou automatizovanou soustavou pro navigaci a řízení palby. Systém Verba ale podle všeho není zavedený v řadové službě a pravděpodobně dosud existuje jen v jednom nebo dvou exemplářích.

Na jaře tohoto roku převzala Ukrajina první dodávku protitankových řízených raket FGM-148 Javelin s plně autonomním naváděním. Na přehlídce se tyto systémy představily coby součásti výzbroje obrněných automobilů Varta od firmy OOO Ukrajinskaja bronětěchnika. Obrněnec o hmotnosti 15 tun nabízí prostor pro celkově 10 mužů. Vedle ukrajinské armády provozuje tato vozidla i ministerstvo vnitra, resp. ukrajinská Národní garda.

Veřejnost mohla spatřit také systém 1B26-1 Oboloň-A, který slouží pro velení dělostřeleckým bateriím a oddílům. Produkt značky Lorta využívá podvozek pásového obrněnce MT-LBu a je vybaven sadou průzkumných, navigačních, spojovacích, výpočetních a řídicích přístrojů, mezi nimiž figurují nejrůznější ukrajinské a západní výrobky.

Na přehlídce se objevily lehké užitkové automobily firmy Bogdan Motors, které jsou založené na čínských vozech Great Wall Wingle 5. Diváci zhlédli základní valníkové provedení, jež má název Bogdan-2351 a může nést mj. malý americký dělostřelecký radiolokátor AN/TPQ-48 či optický naváděcí komplex AK-1, avšak vedle toho se představily též ambulance Bogdan-2251 (na snímku), schopné transportovat až šest raněných.

Další novinkou z oblasti dělostřelectva byl systém 1AR1 Položenije-2 od firmy SKB Molnija. Navazuje na tradice sovětských akustických lokátorů, které stanovovaly polohu nepřátelských dělostřeleckých zbraní podle zvuků střelby. Komplet Položenije-2 to dovede na vzdálenost 35 km a přesné navádění vlastní palby zvládá na dálku 15 km. Kromě akustických zařízení nese i další průzkumné, navigační a komunikační prostředky.

V ukrajinských ozbrojených silách je zavedeno několik verzí obrněného automobilu Kozak od podniku NPO Praktika. Na letošní přehlídce se představila nejnovější obměna Kozak-2M, a to coby součást protitankového oddílu se střelami Stugna-P. Rakety řízené po laserovém paprsku mají dosah 5500 m a hlavice s průbojností 800 mm oceli.

Páteřním typem ukrajinských tankových vojsk je dodnes tank T-64, provozovaný v počtu přes 700 kusů. Veřejnosti se představila modernizace nejrozšířenější varianty T-64BV. Jako hlavní nový prvek se objevuje pasivní zaměřovač střelce TPN-1-TPV od firmy Priměn-Ukrajina, což umožnilo z věže odstranit infračervený světlomet. Obrněnec dostal také nový systém ovládání motoru, nové radiostanice a terminál satelitní navigace.

Nejvýkonnější prostředky protivzdušné obrany na Ukrajině představují sovětské systémy série S-300. Před diváky projížděla nejen odpalovací zařízení systémů S-300PT (tažený) a S-300PS (samohybný), ale navíc prvky pásových kompletů S-300V1, a sice vypouštěcí zařízení 9A83 a velitelské vozidlo 9S457. Ukrajina tedy tyto špičkové zbraně patrně znovu aktivovala, ačkoliv o jejich reálné funkčnosti se samozřejmě debatuje.

Ukrajina vyrábí několik odvozenin klasického sovětského transportéru BTR-70, z nichž dosud nejnovější se jmenuje BTR-3DA. Věžový modul Šturm nese samočinný kanon KBA-117 ráže 30 mm a dvě protitankové rakety Barier s doletem 5000 m. Proti předchozím verzím obrněnce se zvýšila odolnost a max. rychlost vzrostla na 105 km/h.

Ve výzbroji ukrajinské armády se nachází řada malých bezpilotních letadel domácího původu, např. typ Leleka-100 od značky DeViro. Stroj se dá vypouštět z ruky, jelikož váží jenom 5 kg. Max. rychlost činí 120 km/h, letounek vydrží ve vzduchu 2,5 hodiny a jeho spolehlivé řízení a přenášení obrazu v reálném čase je možné na 50 km.

Vzdušnou část přehlídky tvořily hlavně typy ze sovětských časů, ale přesto se na nebi ukázala i jedna zajímavá novinka, a sice Antonov An-178. Jde o taktické transportní letadlo pro krátké tratě, které přepraví náklad 18 tun na dálku 1000 km, popř. náklad 10 tun na 4000 km. Testuje se první prototyp, avšak výrobce už získal závazné objednávky od Iráku a aerolinek Silk Way. Zájem projevují také firmy ze Saúdské Arábie a Číny.

Obrněný vůz Dozor-B od podniku ChKBM vznikl už v roce 2004, jenže do služby vstoupil až v roce 2015, dodávky pokračují pomalu a objevují se problémy s kvalitou výroby, zejména co se týče pevnosti svarů pancéřových desek. Vozidlo o váze 6,3 tuny dopraví až jedenáct osob a může nést i dálkově ovládané zbraňové stanice.

Mezi standardní lehké obrněnce ukrajinské armády a Národní gardy patří KrAZ Spartan, který představuje licenční kopii vozu kanadské značky Streit Group na podvozku Ford F-550. Může dopravit až dvanáct mužů a váží necelých 8 tun. Na letošní přehlídce fungoval především jako velitelský a eskortní prostředek několika formací vozidel.
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