Přehlídka vítězství v Moskvě:
Slavná minulost a slibná budoucnost ruské armády

Dne 9. května 2015 v 10 hodin místního času začala na moskevském Rudém náměstí přehlídka u příležitosti 70 let od konce II. světové války v Evropě. Zřejmě žádná z předchozích přehlídek nebyla očekávána tak silně jako ta letošní, jelikož ruská armáda se rozhodla prezentovat světu hned sedm nových typů vojenských vozidel.

Přehlídka vítězství nad nacistickým Německem se letos konala ve 26 městech Ruské federace za účasti více než 78 000 příslušníků ozbrojených sil. Největší pozornost samozřejmě přitáhlo dění na moskevském Rudém náměstí, kde před ruskými i zahraničními představiteli prošlo asi 16 500 mužů a žen (mezi nimi 1300 vojáků z deseti hostujících armád), posléze projelo kolem dvou stovek vozidel, aby nakonec nad Moskvou přeletělo přes 140 letounů a vrtulníků. Hlavní část pozornosti zákonitě přitáhla obrněná vozidla, jež se mají dostat do služby během několika let, ale obrovská akce nabídla i několik dalších zajímavostí.

Pěchotní obrněnec T-15
Bezesporu největším lákadlem přehlídky byl tank T-14 na nové těžké platformě Armata, který v podstatě znamená konec klasické ruské tankové konstrukční školy, protože klade maximální důraz na odolnost a ochranu osádky; tomuto převratnému vozidlu se věnujeme v samostatném článku v tomto čísle. Současně bylo předvedeno rovněž další vozidlo na stejné platformě, a to těžké bojové vozidlo pěchoty T-15, jež má pravděpodobně zastat i roli prostředku pro ochranu a podporu tanků (jako dnešní kontroverzní typ BMPT). Každopádně se jedná o obrněnec, jenž svým pojetím hodně připomíná těžké obrněné transportéry izraelského původu, což naznačuje mj. motor umístěný v pravé přední části korby či zvláštně tvarované přídavné pancéřování. Na vozidle jsou patrné stejné systémy aktivní ochrany, kterými je opatřený tank T-14, ale výzbroj má pochopitelně jiný charakter. Vozidlo T-15 nese věžový modul, který se zpravidla označuje jako Epocha a na kterém je namontován 30mm rychlopalný kanon 2A42 (zásoba 500 nábojů), 7,62mm kulomet PKT (2000 ran) a čtyři protitankové řízené rakety Kornet-D s max. dosahem okolo 10 km (známé též pod exportním názvem Kornet-EM). Čerstvé zprávy ale mluví o tom, že jde pouze o dočasné řešení a že definitivní podoba modulu zvaného Epocha bude vybavena novým automatickým kanonem ráže 45 nebo 57 mm.

Vozidla řady Kurganěc-25
Další dvě novinky představovala dvě vozidla na střední pásové platformě Kurganěc-25, a sice obrněný transportér a bojové vozidlo pěchoty. Podobně jako vozidla na šasi Armata se rovněž vyznačují (na ruské poměry) vskutku hodně velkými rozměry, které spolu s mohutnými bloky přídavného pancéřování na bocích prokazují snahu o co nejvyšší ochranu pro vojáky. Je proto možné říci, že Rusko opustilo i svou tradiční filozofii kompaktních pěchotních obrněnců, jaké reprezentuje především „rodina“ BMP. Dvě předvedená vozidla série Kurganěc-25 se od sebe odlišují výzbrojí a zajištěním odolnosti. Obrněný transportér má malou věžičku typu 6S21, jež pochází od podniku Burevěstnik a může nést různé typy kulometů; na přehlídce šlo o kulomet NSV (6P11) nebo Kord-T (6P49) kalibru 12,7 mm se zásobou pravděpodobně 200 nábojů. Na spodní části věže jsou patrné i prvky systému aktivní ochrany kategorie „soft-kill“, tzn. vrhače dýmových či jiných granátů. Bojové vozidlo pěchoty pak nese stejný modul Epocha, který má i typ T-15 na šasi Armata, ovšem na obrněnci Kurganěc-25 jej doplňují prvky aktivní ochrany „soft-kill“ téhož typu jako na obrněném transportéru. Na korbě bojového vozidla pěchoty jsou navíc umístěny prvky ochranného systému „hard-kill“, který je podobný komplexu Afganit na vozidlech řady Armata, ale má menší průměr trubic.

Dvě varianty Bumerangu
Třetí novou obrněnou platformu představuje osmikolové vozidlo VPK-7829 Bumerang, jež se dá také popsat jako dramatický rozchod se sovětskou, resp. ruskou tradicí. Jde totiž o nástupce kolových transportérů řady BTR, od nichž se odlišuje (opět) nejen daleko většími rozměry (dá se dokonce říci, že je to asi největší kolový obrněný transportér světa), ale i celkovým pojetím konstrukce. Motor se přesunul dopředu, což zlepšilo odolnost proti čelnímu útoku a umožnilo, aby vojáci nastupovali a vystupovali dveřmi v zádi, stejně jako je to u typů západního původu. Ve vozidlech série BTR-60/70/80 se motor nachází vzadu, a tak jsou vojáci odkázáni na dveře v bocích korby, jejichž používání v bojové situaci samozřejmě znamená vystavování se palbě. Důraz na odolnost u Bumerangu potvrzuje i vskutku masivní pancéřování čela a boků korby a dnes běžný příčný průřez šasi ve tvaru V. Stejně jako Kurganěc-25 již také Bumerang existuje nejméně ve dvou provedeních; na prvních nácvicích přehlídky a na grafice zveřejněné ruským ministerstvem obrany figuroval transportér s věží 6S21 a ochranným systémem „soft-kill“. Na posledních nácvicích a na „ostré“ přehlídce se ovšem objevilo kolové bojové vozidlo pěchoty, vybavené modulem Epocha (byť bez „soft-kill“ ochrany). Všechna vozidla řad Kurganěc-25 a Bumerang mají dvojici vodometů, díky kterým mohou plavat, ale v souladu s dnešními trendy již u nich nenajdeme boční střílny pro převážené pěšáky.

Koalicija-SV a Kornet-D1
Předposlední novinkou na letošní přehlídce byla samohybná houfnice 2S35 Koalicija-SV ráže 152 mm, která má vystřídat nynější systém 2S19 Msta-S. Na pohled se od něj liší delší hlavní, na jejímž připojení k věži se nachází čtverhranný blok, kdežto v případě houfnice Msta-S jsou tam dva válce pro tlumení zpětného rázu. Koalicija-SV má také úplně jinak tvarované zařízení pro podávání střeliva na zádi věže, což ostatně úzce souvisí se základní koncepční změnou, jíž je nový, zcela automaticky pracující nabíjecí systém. Ten nepoužívá klasické nábojnice, nýbrž modulární náplně, se kterými lze dosahovat mnoha různých úsťových rychlostí. Vedle toho se výrazně zvýšila rychlost palby a celá osádka může sedět v korbě obrněnce, stejně jako je tomu u předchozích novinek. Nyní komplet Koalicija-SV používá šasi vzniklé úpravou toho z tanku T-90, avšak u sériových kusů se plánuje přechod na novou platformu Armata. Výčet letošních novinek uzavírá samohybný protitankový systém Kornet-D1, jenž využívá osm již zmíněných řízených raket. Ty jsou umístěny na odpalovacím zařízení, jež se vysouvá z korby upraveného terénního auta GAZ Tigr-M, jež se na přehlídce ukázalo i v základní verzi VPK-233115. Jako úplnou novinku ale Kornet-D1 na šasi Tigr-M přece jen popsat nelze, jelikož exportní podoba (tedy Kornet-EM) byla vystavena už v roce 2012.

Další typy vozidel a zbraní
Z ostatních vozidel na přehlídce si zasluhuje zmínku několik typů, které vstoupily do výzbroje ruské armády teprve nedávno. Jedná se o těžké obrněné automobily KAMAZ-63968 Tajfun-K a Ural-63095 Tajfun-U (více o nich v ATM 7/2014) nebo lehká pásová vozidla pro výsadkové síly BMD-4M Sadovnica či BTR-MDM Rakuška. Projely také již dobře známé typy obrněnců (a sice tanky T-90A, obrněné transportéry BTR-82A a samohybné houfnice 2S19M2 Msta-S), protivzdušné komplety (konkrétně Pancir-S1, Tor-M2U, Buk-M2 a S-400 Triumf) a balistické rakety (systémy Iskander-M a RS-24 Jars), ale několik zajímavých typů výzbroje se objevilo i v pěší části přehlídky. Jeden z útvarů 2. motostřelecké divize pochodoval s útočnými puškami AN-94 se systémem vyvažování zpětného rázu, kdežto útvary ze dvou námořních akademií se pochlubily puškami AK-74M s modernizační soupravou Obvěs a řadou doplňkových součástí. Vojáci jednoho z výsadkových pluků nesli tiché odstřelovačské pušky AS Val ráže 9 mm a za zmínku stojí i výzbroj zahraničních účastníků (mj. čínské pušky QBZ-95 zvláštní ráže 5,8 mm a izraelské pušky Tavor u vojáků Ázerbájdžánu). Objevily se ovšem i historické zbraně, a sice tanky T-34/85, samohybná děla SU-100, pušky Mosin a samopaly Špagin a Sudajev. Lze tedy říci, že na přehlídce byla prezentována slavná vojenská minulost Ruska i náznaky toho, jak by mohly ruské pozemní jednotky vypadat po roce 2020.
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