Přehlídky vítězství:
Rusko oslavilo 76. výročí konce války v Evropě

Po loňském odsunutí na 10. červen se tradiční ruské vojenské přehlídky vrátily na své obvyklé datum, kterým je 9. květen. Kromě nejvíce sledované přehlídky na Rudém náměstí v Moskvě se samozřejmě slavilo též v dalších ruských městech, což nabídlo příležitost pro představení řady zajímavých nebo méně vídaných typů techniky.

Počasí v hlavním městě Ruské federace sice 9. května 2021 nebylo právě nejpříznivější, avšak přehlídka se uskutečnila podle plánu a navzdory nízké oblačnosti proběhla též letecká část. Na Rudém náměstí defilovalo 12 018 mužů a žen, po nichž následovalo 191 kolových a pásových vozidel a průlet 76 letounů a vrtulníků. Coby jediná technická novinka se v Moskvě představil obrněný automobil pro protivzdušné týmy KAMAZ Tajfun-PVO a po několikaleté pauze byly opět k vidění i bojové roboty Uran-9, což jistě souvisí s jejich nedávným vstupem do výzbroje (více v minulém čísle). Vysoce zajímavou podívanou však nabídla také další ruská města, kde se ukázaly mj. ženijní prostředky, komplety elektronického boje nebo technika vojsk radiační, chemické a biologické ochrany. V Tule jako obvykle projížděly produkty tamních zbrojovek a podobná ukázka proběhla i v Nižním Novgorodu. Nabízíme vám tedy první výběr zajímavostí a další záběry z přehlídek přineseme v příštím čísle. 
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Podnik NPO Strela z města Tula představil novou podobu mobilního průzkumného stanoviště PRP-5 Mars-2000. Původní verze (více v č. 9/2020) užívá osmikolové šasi BTR-82A, zatímco nová verze je posazena na pásovém podvozku BMP-3.

Mezi deriváty obrněného automobilu KAMAZ-4386 Tajfun-VDV náleží i verze Tajfun-PVO, která slouží pro přesuny týmů s přenosnými raketami země-vzduch. Coby organickou výzbroj nese 12,7mm kulomet Kord a nabízí prostor k dopravě tři odpalovacích zařízení a devíti raket, které lze vypouštět i za jízdy rychlostí do 20 km/h.

V Novosibirsku a Sankt-Petěrburgu se představily komplety KRVD (kompleks razvěrtyvanija vreměnnych dorog). Na šasi KAMAZ-63501 se nalézá cívka s vozovkou z hliníkových prvků, jejíž rozvinutí zabere max. 5 minut. Vozovka o šířce 4,6 m a o délce 50 m dokáže na měkkém terénu unést vozidla o max. hmotnosti do 60 tun.

V Tule tradičně defilují též ruské speciální jednotky se svou výbavou, která však mnohdy není ruské výroby. Týká se to také těchto terénních čtyřkolek, jejichž název v oficiálním komentáři nezazněl, s vysokou mírou pravděpodobnosti však lze usoudit, že jde o modifikaci japonských čtyřkolek Honda Pioneer (patrně model z roku 2016).

Ve městě Nižnij Novgorod sídlí podnik CNII Burevěstnik, který vyrábí zejména dělostřelecké zbraně. Diváci tedy mohli spatřit několik novinek, mj. 82mm samohybný minomet 2S41 Drok (vpředu) či obrněnec Spica, jak se nazývá obměna typu Vystrel-M s věží 32V01 (vzadu). Více o novinkách této značky přineseme v příštím čísle.

Snímek ze Samary zachycuje anténní vozidlo spojovacího systému R-416GM Granit-M, který využívá koncepci rádiových relé. Pracuje v pásmech od 5,6 do 6,2 GHz a od 7,9 do 8,4 GHz a anténa o výšce 50 m zajistí retranslaci na dálku 40 km.

Mezi letošní novinky v Tule patřilo i modernizované bojové vozidlo výsadku BMD-2M, které užívá věž Běreg od firmy KBP. Jedná se o lehčí verzi modulu Běrežok na obrněnci BMP-2M. Také nese 30mm kanon 2A42, kulomet PKTM a novou sadu senzorů, ale postrádá granátomet a má jen dvě (nikoli čtyři) trubice pro rakety Kornet-D.

Na bázi obrněného automobilu KAMAZ-53949 Tajfun-K vzniklo i několik účelových variant, mezi něž patří sanitní vozidlo Linza, jež vedle tříčlenné osádky přepraví čtyři ležící, popř. šest sedících raněných. Vozidla Linza letos tvořila součást přehlídek např. v Chabarovsku, Samaře nebo Sevastopolu, odkud pochází tato fotografie.

Veřejnost v Novosibirsku mohla spatřit také mechanizovaný most TMM-3M2, jenž užívá šasi KAMAZ-53501. Jeden díl měří 10,5 m, lze spojit až čtyři díly a hotový most zvládne zátěž až 60 t. Více o mostech řady TMM najdete v č. 4/2018.

V Nižním Novgorodu se předvedl automobil Spica, jak se jmenuje nová modifikace obrněnce KAMAZ-43269 Vystrel-M, jež nese bojový modul 32V01. Ten se nejčastěji objevuje na vozu Tajfun-VDV a standardně nese 30mm kanon 2A42 a 7,62mm kulomet, verze na vozidle Spica však obdržela navíc také 30mm granátomet AG-30.

Společnost CNII Burevěstnik prezentovala v Nižním Novgorodu i samohybnou houfnici 2S43 Malva ráže 152 mm na osmikolovém podvozku BAZ. Šlo o vůbec první veřejnou ukázku této nové zbraně, která by v ruské armádě měla výhledově nahradit stávající tažené houfnice. Více o tomto zbraňovém systému najdete v ATM 11/2020.
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