Přehlídka vítězství:
Rusko představilo moderní vojenskou techniku

Dne 9. května 2017 se v 28 městech celého Ruska uskutečnily vojenské přehlídky u příležitosti oslav vítězství SSSR ve druhé světové válce. Kromě dobře známých typů techniky se veřejnosti představily i některé novinky, a ačkoliv se hlavní pozornost upírala na Moskvu, zajímavé typy zbraní se objevily také v některých dalších městech.

V celém Rusku se přehlídek zúčastnilo přes 90 000 vojáků, z nichž asi 10 000 pochodovalo na moskevském Rudém náměstí. Po něm projíždělo také 114 kolových i pásových vozidel, avšak letecká část (72 letounů a vrtulníků) musela být odvolána kvůli extrémní nepřízni počasí. Jako hlavní technické novinky se v Moskvě představily arktické protivzdušné komplety Tor-M2DT a Pancir-SA na dvoudílných pásových podvozcích Viťaz DT-30PM. Kromě toho se veřejnosti předvedla modernizovaná podoba tanku T-72B3, jež se vyznačuje mj. zesílenou ochranou. Do oslav se samozřejmě zapojila i další města v Ruské federaci, byť přehlídky měly opravdu dost různorodý ráz. Na některých místech převažovala spíš historická technika, zatímco jinde sáhly po této příležitosti místní zbrojovky, které se pochlubily svými moderními výrobky. Nabízíme vám tedy výběr některých zajímavostí z celého Ruska.
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Protivzdušný systém Pancir-SA představuje arktický derivát kompletu Pancir-S, od kterého se liší především umístěním na dvoudílný pásový obojživelný podvozek Viťaz DT-30PM. Druhý rozdíl představuje jiná sestava výzbroje, jelikož Pancir-SA postrádá dvojici 30mm kanonů, ale počet raket (dosah 20 km) vzrostl z dvanácti na osmnáct.

Protiletadlové komplety řady Tor náleží mezi důležité prvky ruské protivzdušné obrany vojsk. Nejnovějším členem „rodiny“ je 9K331MDT Tor-M2DT na podvozku Viťaz DT-30PM, který nese věž s osmi raketami s max. doletem asi 15 km. Systémy Pancir-SA a Tor-M2DT by měly tvořit součást výzbroje nových ruských arktických brigád.

Na přehlídce v Sankt Petěrburgu se objevily také anténní komplexy R-431AM MIK-MKS, jež patří do komunikačního systému P-260T Redut-2US. Anténa na podvozku KAMAZ-63501 se zvedne do výšky přes 36 m a pětice těchto kompletů utvoří rádiovou síť, jež dovede zajišťovat přenos dat pro až 200 účastníků na vzdálenost do 55 km.

Po Rudém náměstí projížděly modernizované tanky T-72B3 v nejnovější verzi, která se někdy nazývá i T-72B3M. Na první pohled se vyznačuje zesílenou pancéřovou ochranou (především dynamickým pancířem Relikt a novými kryty pásů), navíc má nový kanon 2A46M-5-01, nový motor V-92S2F a modernizovaný systém řízení palby.

K nejčastějším účastníkům přehlídek náležely terénní automobily GAZ Tigr-M. Představilo se hned několik variant s různým určením. Snímek z nácviku přehlídky v Jekatěrinburgu ukazuje průzkumnou podobu, na jejíž střeše se nachází rampa pro vypouštění taktického průzkumného bezpilotního letounu Zastava s max. doletem 120 km.

Mezi úplné novinky letošní přehlídky se řadily terénní čtyřkolky AM-1, jež se předvedly hned v několika městech (fotografie pochází z Novorossijsku). Jedná se vlastně o vojenskou úpravu typu RM 500-2 od firmy Russkaja Mechanika. Čtyřkolka uveze náklad až 300 kg rychlostí asi 80 km/h a patří do arzenálu některých elitních brigád.

V tradičním „zbrojařském“ městě Tula se na přehlídce objevila řada produktů tamních firem a arzenál výsadkářů včetně obrněnců řady BMD. Snímek ukazuje vozidlo 1V119 Reostat, jež se řadí mezi modifikace výsadkového transportéru BTR-D a slouží jako nástroj pro dělostřelecký průzkum a pro řízení palby minometů 2S9 Nona-S.

V sektoru tanků dominovaly na přehlídkách typy T-72 a T-90 a v Moskvě samozřejmě nesměl chybět nový T-14 Armata. Jedině v sibiřském Chabarovsku byly k vidění tanky T-80, jež nyní slouží v poměrně malých počtech, ovšem ruská armáda již připravuje reaktivaci uskladněných obrněnců a následnou modernizaci všech svých T-80.

Ve městě Astrachaň se objevily tři typy nadzvukových cvičných cílů, jež se užívají pro výcvik protivzdušné obrany a vznikly jako konverze starých střel země-vzduch. Konkrétně se jednalo o cíle Striž-3 (na fotografii), Armavir a Piščal-B, jejichž základ představují rakety ze známých komplexů S-25 Berkut, S-75 Volchov a S-125 Něva.
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