Přehlídky vítězství:
Zajímavosti tentokrát z celého Ruska

9. květen je již tradičně dnem velkých vojenských přehlídek, jimiž se v Rusku oslavuje vítězství nad nacistickým Německem. Přestože se i letos největší pozornost upírala k Moskvě, přehlídky proběhly ve více než dvou desítkách dalších měst. V některých z nich se představila také nová, dosud málo vídaná nebo jinak neobvyklá technika.

Loňskou „Přehlídku vítězství“ na moskevském Rudém náměstí využili Rusové i k představení nové generace bojových vozidel, jimž se věnovala série článků v loňském ročníku ATM. Část těchto obrněnců defilovala v Moskvě i letos, ale jedinou významnější novinkou roku 2016 byl dálkově řízený zbraňový modul Arbalet-DM na vozu Tigr-M. Přehlídky se však konaly v řadě dalších měst, a přestože nikde neměly rozsah srovnatelný s Moskvou, některé nabízely vysoce zajímavé typy techniky. Např. v několika městech projely automobily typu KAMAZ Rys, tzn. licenční podoba italského vozu IVECO LMV. Na přehlídkách v přístavech byly vidět systémy pobřežní obrany (včetně nejnovějšího typu Bastion-P), kdežto ve městě Tula byla představena škála moderních produktů tamních zbrojovek. Objevilo se rovněž široké spektrum hlavňových a raketových dělostřeleckých kompletů (např. 2B26 Grad-K) nebo zřídka vídaných obrněných vozidel (mj. vozidlo plamenometníků BMO-T a nový obrněnec BMPT-72). Předkládáme vám tedy výběr zajímavostí z několika přehlídek mimo Moskvu.
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Hned v několika městech se objevily obrněné terénní automobily KAMAZ Rys, jak se nazývá ruská licenční kopie italského vozu IVECO LMV. Ruská armáda zakoupila asi 1500 kusů, jež se nalézají mj. ve výbavě zvláštních jednotek. Na snímku z přehlídky v Rostově na Donu jsou zachyceny vozy používané 22. gardovou brigádou sil Specnaz.

Ve městě Nižnij Tagil, kde sídlí mj. zbrojovka Uralvagonzavod, samozřejmě nechyběly tanky či jejich deriváty. Diváci proto mohli spatřit i bojové vozidlo podpory tanků BMPT-72, známé také pod jménem Terminator-2 (více o něm v ATM 12/2013). Uzavíralo kolonu, v níž jel také legendární sovětský tank T-34-85 a současný T-90S.

Diváci v Sevastopolu mohli zhlédnout mj. pobřežní průzkumný systém Monolit-B, jenž slouží ke sledování hladinových a vzdušných cílů. Kombinuje aktivní a pasivní radiolokaci a dovede sledovat až 50 cílů na vzdálenost přes 250 km v pasivním režimu, popř. až 450 km v aktivním režimu. Je určen pro spolupráci s pobřežními systémy protilodních raket a také s loděmi, které nesou obdobný palubní senzorový komplex Miněral-M.

Několik neobvyklých typů techniky projíždělo v tradičním „zbrojařském“ města Tula. Nahoře vozidlo GAZ Tigr-M s malým dělostřeleckým radarem Aisťonok a průzkumné vozidlo RM-K na základě obrněnce KAMAZ-53949 Tajfuněnok, dole dva deriváty transportéru BTR-80, a to prostředek k ochraně proti diverzantům Tajfun-M (více o něm najdete v č. 3/2014) a obrněnec pro radiační, chemický a biologický průzkum RChM-6.

Součástí přehlídky ve Vladivostoku byly též dva typy pobřežních systémů protilodních střel, a to 3K60 Bal (ten vypouští podzvukové střely příbuzné leteckým Ch-35) a 3K55 Bastion-P (na snímku). Druhý z nich odpaluje střely Oniks (exportní jméno Jachont), které dosahují nejvyšší rychlosti až Mach 2,6 a mají max. dostřel přes 300 km.

Obrněnec BMO-T (Objekt 564) reprezentuje tzv. bojové vozidlo plamenometníků. V podstatě je to těžký obrněný transportér na bázi T-72, jenž dopravuje družstvo až sedmi mužů a zásobu až třiceti bezzákluzových zápalných zbraní RPO-A Šmel. Bylo vyrobeno pouze asi deset kusů a fotografie zachycuje dva z nich v ulicích Jekatěrinburgu.

Samohybný dělostřelecký raketomet BM-21 Grad ráže 122 mm je určitě nejrozšířenější zbraní své kategorie na světě a stále vznikají jeho další verze a modernizace. V ruské armádě se mezi nové varianty řadí komplet 2B26 Grad-K, jenž využívá podvozek KAMAZ-5350. Na korbě se opět nalézá svazek čtyřiceti trubic a nové typy raket nabízejí max. dosah až 40 km. Na snímku je zobrazeno vozidlo z přehlídky v Rostově na Donu.

Ulicemi Rostova na Donu projížděly také unikátní systémy pobřežní obrany A-222 Běreg. Jde o kanonový systém s podvozkem MAZ-543M, na kterém je umístěna věž s kanonem ráže 130 mm, který má kadenci až 72 ran za minutu a zásobu 40 nábojů. S radarovým naváděním palby lze střílet na hladinová plavidla ve vzdálenosti až 23 km.

Záběr z nácviku přehlídky v Chabarovsku zachycuje dva obrněné automobily KAMAZ-43269 Vystrel, známé též jako BPM-97. Tyto obrněnce, které svými tvary poněkud připomínají starý BTR-40, se staly terčem kritiky kvůli nedostatečné odolnosti proti minám, ale ruská armáda je dosud používá. Více o tomto vozidle najdete v ATM 9/2013.
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