Přehlídky vítězství:
Spektrum (ne)nápadných ruských novinek

Dne 9. května se v téměř třech desítkách měst Ruské federace uskutečnily slavnostní přehlídky na počest 74 let od vítězství nad nacistickým Německem. Ačkoliv se největší pozornost upírala na moskevské Rudé náměstí, tamní přehlídka byla z hlediska novinek skromnější, ale o to větší nabídka technických zajímavostí se objevila jinde.

V Moskvě se měly představit dva nové typy vojenských automobilů, a to užitkový VIS-29467 (derivát typu Lada Niva) a „bugina“ Čaborz M-3. Objevily se sice na prvních nácvicích, jenže na samotné přehlídce nakonec chyběly. Jedinou novinkou z kategorie vozidel se tudíž stal vůz Aurus-412314, přehlídková obměna luxusní limuzíny Aurus Senat. Několik nových typů však bylo přítomno v oboru pěchotních palných zbraní. Kromě Moskvy se ale přehlídky konaly též v 28 dalších ruských městech a v některých se divákům nabízela skutečně působivá podívaná. Za zmínku v tomto smyslu stojí mj. Groznyj, Chabarovsk, Jekatěrinburg, Tula či Vladivostok, takže výběr v tomto článku pochází převážně odtamtud.
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Ve městě Joškar-Ola se objevilo mj. několik vozidel mezikontinentálního raketového systému RS-24 Jars, mezi nimi pozoruhodné vozidlo pro ženijní podporu a maskování (MIOM, mašina inženěrnogo obespečenija i maskirovki) 15M69. Stará se o průzkum cest pro jízdu raketových systémů a o přípravu a maskování palebných postavení.

Výsadkáři na Rudém náměstí pochodovali s nejmodernějšími útočnými puškami AK-12, které byly oficiálně zavedeny do služby 29. ledna 2018. (Více o vzniku AK-12 najdete v č. 1/2017.) Pod hlavněmi pušek se nalézaly 40mm granátomety GP-34 a k horním montážním lištám byly připojeny kolimátorové zaměřovače 1P87 (Valdaj-PK120).

K nejzajímavější technice na přehlídkách patřily dva upravené automobily Ural-4320, které se objevily v Jekatěrinburgu. Prodělaly úpravy po vzoru těch, které používají ruské speciální síly v Sýrii. Oba vozy obdržely improvizované pancéřování řidičských budek a koreb a na jednom byl umístěn kulomet DŠKM, zatímco na druhém (na snímku) 23mm dvojkanon ZU-23 a rušič rádiem odpalovaných výbušných zařízení Lesoček.

Nácviků na přehlídku v Moskvě se zúčastnily i užitkové automobily VIS-29467, jež vycházejí ze známého vozu Lada Niva. Vozy nesly 12,7mm kulomety Kord a měly by patřit do arzenálu Vojenské policie, ale z neznámého důvodu nakonec na přehlídce chyběly. Vozidlu VIS-29467 se budeme detailně věnovat v některém z nejbližších čísel.

V Chabarovsku se představil nový systém elektronického boje Palantin, jenž pochází od firmy Radioelektronika (součást korporace Rostech) a využívá osmikolový podvozek KAMAZ. Měl by zajišťovat rušení komunikačních prostředků nepřítele v krátkém a ultrakrátkém pásmu, a to včetně mobilních telefonů a digitálních radiotelefonů.

V Chabarovsku a Jekatěrinburgu byly k vidění i sněžné skútry AS-1, což je v zásadě vojenská úprava typu Tajga Patrul 551 SWT firmy Russkaja mechanika. Dvoumístný skútr je vybavený dvouválcem o výkonu 48 kW, prázdný váží 340 kg, dopraví zátěž 300 kg a dosahuje rychlosti až 90 km/h. Patří především do výzbroje arktických brigád.

Ve městě Tula, které bývá leckdy označováno za „hlavní město“ ruského zbrojního průmyslu, se poněkud nečekaně objevila vozidla speciálních jednotek zahraniční výroby. Patřily mezi ně i známé užitkové vozy japonské výroby Toyota Hilux s kulomety PKM a Kord. Obdobně jako u vozidel Ural v Jekatěrinburgu jde zjevně o aplikaci zkušeností ze Sýrie, kde se (nejen) ruské zvláštní síly inspirovaly praktikami nestátních skupin.

V Chabarovsku, Sankt-Petěrburgu, Samaře a Vladivostoku se předvedly zdokonalené varianty bojových vozidel pěchoty BMP-2 (na fotografii) a BMP-3. Na místech starých infračervených světlometů se nalézají laserové zářiče PL-1 a modernizované obrněnce BMP-3M nesou i nové kombinované pasivní zaměřovače B03S03 Sodema.

Ruská Národní garda (alias Rosgvardija; více v ATM 8/2018) předvedla v Moskvě svoje nové útočné pušky. Elitní divize ODON tak pochodovala se zbraněmi AK-200, na nichž se nalézaly kolimátorové zaměřovače Dedal DS-9, zatímco vojáci v některých obrněných vozidlech drželi krátké pušky AK-205 s optickými zaměřovači Narukavnik.

Ve městě Tula mohla veřejnost vůbec poprvé spatřit zatím nejnovějšího člena řady RChM, jež zahrnuje obrněnce pro radiační a chemický průzkum. Obrněnec RChM-9 využívá coby základ šestikolový jednoprostorový obrněný transportér KAMAZ-63969 Tajfun-K a stejně jako starší typy série RChM pochází od firmy PAO Zavod Tula.

Pro nejvyšší politické a armádní představitele se tradičně užívají vozy značek ZIL či GAZ, ale v Moskvě se letos uplatnil nejmodernější automobil Aurus-412314, jenž se označuje také jako Aurus Senat Cabrio. Jde o zvláštní obměnu limuzíny Aurus Senat, jež od loňského roku slouží jako pancéřovaný vůz ruského prezidenta, chystá se ovšem také vstup na civilní trh, kde se má jednat o levnější konkurenci pro značku Rolls-Royce.

Standardní čtyřkolkou ruských ozbrojených sil je typ AM-1 (armejskij motovezděchod), který pochází od značky Russkaja mechanika, avšak v menších počtech se objevují i jiné typy, např. Stels ATV 600 Leopard, popř. i zahraniční produkty. Ve městě Tula tedy defilovaly čtyřkolky Arctic Cat MudPro 700, které se vyrábějí v USA.

V Chabarovsku projížděly rovněž mj. systémy elektronického boje RB-531B Infauna, které se řadí do širokého spektra verzí vozidla K1Š1, což je zvětšený derivát BTR-80. Systém Infauna, oficiálně zařazený do služby roku 2010, slouží na úrovni praporu a provádí rušení spojovacích zařízení nepřítele a rádiového ovládání výbušných nástrah.

Už od roku 2015 je známo, že si ruské zvláštní síly pořídily také velké čtyřkolky (či ultralehké terénní automobily) Can-Am Commander Strike-M4, které pocházejí od kanadské společnosti Bombardier (více v č. 1/2016). V Tule se objevilo pět exemplářů v pouštním zbarvení, z nichž tři nesly šestihlavňové kulomety GŠG-7,62 ráže 7,62 mm. Dá se soudit, že Rusové získali tato vozidla na civilním trhu, aby tak obešli zbrojní embargo.

V několika městech byly k vidění už dobře známé taktické bezpilotní prostředky Orlan-10, jež patří mezi hlavní typy této kategorie v ruské armádě. Snad nejzajímavější prezentace proběhla v Jekatěrinburgu, kde se letadla Orlan-10 nalézala na automobilech Tigr-M, jejichž „digitální“ pouštní kamufláž odkazovala na nasazení v Sýrii.

„Buginy“ pro speciální síly Čaborz M-3 se v Moskvě nakonec neukázaly, zúčastnily se ovšem přehlídek v jiných městech, např. v Tule a samozřejmě v Grozném v Čečensku, kde se vozidla řady Čaborz vyrábějí. Vedle standardní varianty M-3, kterou dnes užívá zejména Rosgvardija, tam projížděl také jeden kus větší a výkonnější verze Čaborz M-6, která přepraví až šest mužů (více o automobilech řady Čaborz najdete v č. 9/2017).

V rámci úkolu Obvěs byla vyrobena sada KM-AK, která slouží k modernizaci útočných pušek AK-74M. Prvky zahrnují mj. novou pistolovou rukojeť, teleskopickou pažbu či montážní lišty pro příslušenství. V několika městech (mj. ve Vladivostoku) se takto upravené zbraně (někde i s granátomety GP-34) objevily v rukou výsadkářů. Zbraně série AK-200 u Národní gardy jsou v podstatě pušky nově vyrobené už ve standardu Obvěs.

Ruské ozbrojené síly v Sýrii rozsáhle nasadily také terénní automobily UAZ-23632 Pikap, což je valníková varianta osobního vozu UAZ-3163 Patriot. Na přehlídce v Jekatěrinburgu projelo několik exemplářů s „digitální“ pouštní kamufláží a s výzbrojí, jež obsahovala kulomety PKM a Kord a automatické granátomety AGS-17 Plamja.

V oboru tanků se na přehlídkách objevily vesměs dobře známé typy, přestože i tady lze zmínit několik zajímavosti. V Murmansku defilovaly zdokonalené T-80BVM, kdežto v Chabarovsku byly na dvou T-80BV a dvou T-72B3 (na snímku) nainstalovány pluhy KMT-8, jež slouží pro vyorávání min, resp. k vytváření bezpečné cesty pro pásy.

V poslední době značně narostl význam Vojenské policie Ozbrojených sil Ruské federace, jež se významně zapojila do intervence v Sýrii, a to převážně na kurdském severu. Coby ilustrace se v Jekatěrinburgu ukázal terénní automobil Tigr-M, který kromě typického červeného pruhu této složky nesl také pouštní nátěr a nápisy v arabštině.

Publikace: ATM 6/2019

