Přehlídky vítězství:
Novinky nejen z Rudého náměstí

Tak jako každý rok byl i letošní 9. květen dnem, kdy Moskvou projížděla vojenská technika, jež se zúčastnila slavnostní vojenské přehlídky. Ta přinesla skutečně impozantní množství novinek na zemi i ve vzduchu, ale přehlídky se konaly i v dalších městech Ruské federace, takže mnoho zajímavostí a premiér bylo k vidění rovněž mimo Moskvu.

Nejočekávanější vojenskou přehlídkou byla jistě ta v roce 2015, na které se představila bojová vozidla nové generace (včetně těch na platformě Armata), ale přehlídka v roce 2018 se zřejmě řadila hned na druhé místo. Oficiální prohlášení i záběry ze zkoušek totiž napověděly, že se na Rudém náměstí (popř. nad ním) dá čekat patnáct novinek, což je vlastně více než za předchozí tři roky dohromady. Tato očekávání byla naplněna a diváci mohli spatřit opravdu velmi široké spektrum nových typů techniky. Snad nejvíce se debatovalo o bojovém vozidle podpory tanků BMPT Terminator a o čtveřici robotických prostředků, jež obsahovala pozemní roboty Uran-6 a Uran-9 (více v č. 7/2016), bezpilotní letoun Korsar a vrtulník Katran. Mezi novinky náležela i čtyři obrněná vozidla: KAMAZ-53949 Tajfun-K 4x4, KAMAZ-435029 Patrul, VPK-233136 Tigr-M SBM (verze pro Národní gardu) a Ural-432009-0020-73 (neboli Ural-VV). Nechyběla ani arktická technika včetně sněžného vozidla TTM-1901-40 Berkut-2, objevil se rovněž nový protiletadlový systém 9K331M Tor-M2 (více na jiném místě tohoto čísla) či dvě lehká vozidla pro zvláštní síly, a to čtyřkolka AM-1 a automobil UAZ Pikap/Patriot. Ve vzduchu pak mohlo publikum vidět letouny 5. generace Suchoj Su-57 PAK FA a stíhače MiG-31K, jež nesly nové hypersonické balistické střely Ch-47M2 Kinžal. Za zmínku však stojí též řada přehlídek, které se konaly v jiných městech a které také přinesly několik novinek, konkrétně např. v Grozném, Jekatěrinburgu, Murmansku či Tule. Coby závěrečná zajímavost se dá zmínit sdělení zástupce ministra obrany J. I. Borisova, podle kterého můžeme na moskevské přehlídce během dvou až tří let čekat mobilní laserový zbraňový systém Pěresvět.

Lukáš Visingr
Foto: Vitalij Kuzmin, MO RF a Kremlin.ru

Bezpilotní letoun Korsar pochází od firmy KB Luč a využívá schéma nejběžnější u taktických strojů bez osádky, tzn. trup se dvěma ocasními nosníky a tlačnou vrtuli. Nabízí dolet 160 km a dostup 6000 m, vytrvalost činí až 10 hodin a lze nosit i různou pumovou či raketovou výzbroj. Stroj Korsar již absolvoval pokusné nasazení v Sýrii.

Sněžné vozidlo TTM-1901-40 Berkut-2 (na snímku na vozu KAMAZ-65117) uveze náklad až 300 kg, dosahuje max. rychlosti 65 km/h a patří mezi páteřní typy techniky nových arktických brigád ruských ozbrojených sil (více o něm v č. 4/2017).

Ve městě Tula se předvedla mj. jedna nedávná novinka z výzbroje Vojsk radiační, chemické a biologické ochrany (VRChBZ), a to vozidlo pro radiační a chemický průzkum RChM-8, jež je součástí „rodiny“ terénních vozů GAZ Tigr-M.

Zajisté nejméně známým typem z „moskevských“ novinek je bezpilotní vrtulník Katran, který pochází ze závodu KumAPP a využívá princip dvou koaxiálních rotorů. Dosahuje rychlosti až 150 km/h, nabízí max. vytrvalost 4 hodiny a může nést i zbraně, mj. protitankové řízené střely Ataka. Údajně již prošel zkušebním nasazením v Sýrii.

Bojové vozidlo podpory tanků BMPT, známé také jako Terminator, existuje už dlouhou dobu, avšak sériové exempláře vstoupily do výzbroje ruské armády teprve nedávno. Přispěly k tomu zkušenosti ze Sýrie a možná též záměr podpořit šance tohoto obrněnce na světovém trhu. Více o historii a vzniku BMPT najdete v článku v č. 8/2017.

Ozbrojené síly autonomní Čečenské republiky provozují též vozidla zahraniční výroby (více o tom v č. 9/2017). Na letošní přehlídce ve městě Groznyj se proto objevila další novinka tohoto druhu, a to jordánské obrněné automobily KADDB Stallion II. Vozidlo o váze cca 7 tun uveze až osm mužů a dosahuje max. rychlosti 120 km/h.

Rosgvardija čili Národní garda byla postavena na bázi ruských Vnitřních vojsk (tj. vojenských úvarů ministerstva vnitra), a proto převzala i jejich techniku včetně nových obrněných vozidel KAMAZ-435029 Patrul (více o tomto typu v č. 10/2015).

Přehlídky v Jekatěrinburgu se zúčastnily i známé systémy elektronického boje série Krasucha, konkrétně typ 1RL257 Krasucha-4, o němž je známo, že tvoří součást ochrany ruské základny v Sýrii. Komplet od značky KRET je tvořen dvojící vozidel a užívá se k rušení radiolokačních signálů ve frekvenčním rozsahu od 8 do 18 MHz.

Na přehlídce v Murmansku se objevila i dvoudílná pásová vozidla GAZ-3344-20 Aleut, jež se na počátku roku dostala do výzbroje motostřeleckých brigád Severní flotily. Přední část nabízí prostor pro pět osob, kdežto zadní část může plnit různé účely (mj. dopravu 15 mužů či zátěže 2,5 tuny). Více o typu GAZ-3344 najdete v č. 11/2014.

Hypersonická balistická raketa Ch-47M2 Kinžal patří mezi novinky, o kterých Vladimir Putin mluvil 1. března (více v č. 4/2018). Raketa má dostřel až 2000 km a pro její odpalování slouží úprava přepadového stíhače MiG-31 s názvem MiG-31K.

Na přehlídce v Murmansku projížděly také modernizované tanky T-80BVM, které se ale lišily od varianty představené v loňském roce (více v č. 12/2017). Na věži se nenacházel dynamický pancíř Relikt, nýbrž starší ochrana Kontakt-5 (známá z tanků T-72B3 či T-90). Kromě toho na vozidlech chyběl přídavný pancíř pásů a boků korby.

Automobil UAZ-23632-148-64 Pikap vychází z typu UAZ Patriot a vojenská verze vznikla na bázi zkušeností ze Sýrie, kde užitková auta s výzbrojí představují vysoce efektivní prostředky. Ruská armáda tudíž hodlá takto vybavit svoje nové „superlehké“ brigády. Zobrazený vůz nese kulomety PKP Pečeněg ráže 7,62 mm a Kord ráže 12,7 mm.

V ulicích Kaliningradu projížděly i vozy, které sice nepatří mezi novinky, ovšem na veřejnosti bývají vidět dosti vzácně, a to šestikolové tahače BAZ-69092-021 (daleko běžnější je základní osmikolová obměna BAZ-69092). Automobily, jež náleží do unifikované řady Voščina-1, tam sloužily k tažení houfnic 2A36 Giacint-B kalibru 152 mm.

Rosgvardija (Národní garda) předvedla mj. obrněné automobily Ural-432009-0020-73, známé též pod názvem Ural-VV, jenž napovídá, že tento vůz pro dopravu až 17 osob (více o něm v č. 9/2016) byl vyvinut na objednávku Vnitřních vojsk.

Součástí „rodiny“ obrněných automobilů Tajfun-K je také vůz KAMAZ-53949 Tajfun-K 4x4, přezdívaný „Tajfuněnok“. Vozidlo s bojovou hmotností asi 15 tun může plnit široké spektrum úkolů a nabízí prostor pro až deset osob (více v č. 10/2014).

Součástí útvaru robotických prostředků byla též dvojice pozemních robotů Ural-9, jež pochází od firmy 766 UPTK (více najdete v č. 7/2016). Již v lednu tohoto roku se objevovaly zprávy o testech tohoto prostředku v Sýrii a oficiální sdělení na přehlídce potvrdilo, že Uran-9 skutečně prodělal i zkoušky v rámci této expediční mise.

Na přehlídce v tradičním „zbrojařském“ městě Tula se běžně objevuje i řada nových produktů tamních firem. Snímek zachycuje vůz KAMAZ-5350 se zařízením R-849M1(M)-L-414, které patří do výrobního programu společnosti NPP Svjaz a slouží pro zpracování a analýzu dat, jež se získávají díky elektronickému signálovému průzkumu.

Terénní čtyřkolku AM-1 (armejskij motovezděchod) dodává značka Russkaja Mechanika jako vojenský derivát civilního typu RM-500. Na moskevské přehlídce jelo deset čtyřkolek s deseti prapory sovětských frontů z druhé světové války.
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