Přehlídky vítězství:
Další novinky a zajímavosti (nejen) z Ruské federace

V minulém čísle jsme přinesli výběr některých novinek a zajímavostí, jež se dne 9. května 2021 objevily na přehlídkách v Moskvě a jiných ruských městech. Letošní rok byl ale v tomto směru vskutku bohatý, a proto vám nabízíme další ukázky.

Hlavní díl pozornosti diváků i oficiálních fotografů se většinou zaměřuje na bojovou techniku v užším smyslu slova, jenže na přehlídkách se mnohdy vyskytují i zajímavostí z jiných oborů, což platilo také letos. Ulicemi ruských měst proto projížděly mj. systémy elektronického boje, ženijní technika nebo vybavení vojsk radiační, chemické a biologické ochrany. Kromě nových typů techniky stojí za zmínku také vozidla opatřená arktickou či pouštní kamufláží, což odráží důraz na budování jednotek pro činnost v Arktidě a zkušenosti z nasazení v Sýrii. Přehlídka se ostatně uskutečnila též na ruské vojenské základně v Sýrii. Obdobné události proběhly rovněž v hlavních městech obou „lidových republik“ na východě Ukrajiny, tzn. Doněcku a Lugansku. Tamní separatisté předvedli nejen známou vojenskou techniku sovětského či ruského původu, ale i kořist získanou v bojích s ukrajinskou armádou.
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Diváci v Jekatěrinburgu mohli spatřit několik lehkých užitkových vozidel UAZ-23632-148-65 Pikap s „digitální“ kamufláží a různou výzbrojí. Tento vůz nese 12,7mm kulomet Kord a další vezly 7,62mm kulomety PKM či 82mm minomety 2B24.

Přehlídka v Kaliningradu byla zřejmě první veřejnou prezentací kompletu elektronického boje Parodist. Ví se o něm jenom tolik, že slouží k rušení palubních radarů letounů E-2 Hawkeye a pro narušování koordinace řízení vzdušných operací.

V Doněcku se představilo unikátní vozidlo Děržatěl, známé i jako „vozidlo zajištění převozů“ (mašina obespečenija pěreprav, MOP), Jde fakticky o ženijní prostředek na šasi obojživelného transportéru PTS-3. Jediný prototyp vznikl ještě za sovětských dob v továrně v Lugansku, kde jej separatisté před časem nalezli a zavedli do výzbroje.

Na některých modernizovaných bojových vozidlech pěchoty BMP-2 a BMP-3 lze stále častěji vídat laserový ozařovač PL-1, jenž nahrazuje původní infračervený reflektor pro noční vidění. Tento snímek věže vozidla BMP-3 námořní pěchoty z Vladivostoku představuje dosud zřejmě nejlepší fotografii přístroje PL-1 s otevřeným krytem.

Firma CNII Burevěstnik, jež sídlí v Nižním Novgorodu, poslala na přehlídku několik novinek, mj. tuto terénní šestikolku RM 500 od značky Russkaja Mechanika, která přepravuje minomet 2B24 Děva kalibru 82 mm se zásobou až 40 nábojů.

Ve městě Kurgan samozřejmě nesmělo chybět bojové vozidlo pěchoty BMP-3, které se vyrábí v tamějším podniku Kurganmašzavod. Tento exemplář zaujal především faktem, že na bocích korby nese úchyty pro přídavnou mřížovou ochranu.

Vcelku nenápadnou, ale velmi zajímavou součástí přehlídky ve městě Perm byl velitelský vůz APE-MB na šasi VPK-233036 Tigr. Uvnitř se nalézají mj. pracovní stanice pro tříčlenný štáb, několik radiostanic v pásmech VHF a UHF, polní telefony či navigační systém, kdežto střecha nese senzorový modul k vedení optického průzkumu.

V několika městech se objevily automobily KAMAZ-43269 alias BPM-97 Vystrel. Fotografie z Brjansku zobrazuje exemplář modernizované verze Vystrel-M (na pohled ji lze poznat podle jednodílného čelního skla) se střeleckou věží MB2.03. Na té je montován 30mm kanon 2A42, 7,62mm kulomet PKTM a 30mm granátomet AG-17.

Šestikolový obrněný vůz Ural-VV, jenž vznikl pro ruská Vnitřní vojska (dnes Národní gardu), není nijak vzácný, ale tento kus z Pjatigorsku nese na střeše rádiový rušič Pelena-6BS-F, který slouží proti dálkově ovládaným výbušným zařízením. 

Na přehlídce v Novorossijsku se představily také námořní speciální jednotky, které se podílejí na ochraně tamního černomořského přístavu. Do jejich výbavy náleží např. člun BL-820, jenž patří mezi nafukovací čluny s pevným trupem (RHIB). Může dopravit až 14 osob nebo náklad 1,5 t, a to max. rychlostí 25 uzlů na dálku 370 km.

Ulicemi Simferopolu projížděl také prostředek SKO-10 Gigiena, který slouží pro očistu vody, a to nejen od chemického znečištění, ale také od bakteriálních a virových patogenů či radiace. Rychlost očisty činí 8000 až 10 000 litrů za hodinu.

V koloně novinek zbrojovky CNII Burevěstnik v Nižním Novgorodu projížděl též samohybný minomet 2S40 Floks, jenž je umístěný na šasi řady Ural-4320 Motovoz-M. Nese drážkovanou zbraň kalibru 120 mm, jejíž max. dostřel činí okolo 13 km a pro niž převáží zásobu 80 nábojů. Více o prostředku Floks najdete v ATM 2/2017.

Přehlídka se konala rovněž na ruské základně v Sýrii, kde se ukázaly mj. nákladní automobily Ural-63706 Tornado-U. Disponují lehce obrněnými kabinami a dopraví zátěž 16 t. Na snímku slouží jako tahače 130mm kanonů M-46 syrské armády.

Veřejnost v Jekatěrinburgu mohla vidět také komplex protivzdušné obrany 9K317M Buk-M3, jenž se objevil i v Moskvě, ale tam projížděla jen odpalovací vozidla, kdežto v Jekatěrinburgu byl přítomen i naváděcí radiolokátor 9S36M. Anténa se nalézá na stožáru, který lze zdvihnout do výšky 21 m, a může sledovat cíle vzdálené až 70 km.

Samohybný protivzdušný komplet Pancir-S představuje dobře známou zbraň, ale jen poměrně vzácně lze spatřit jiná než bojová vozidla, mj. transportní a nabíjecí vozidlo 73V6. Letos tento prostředek projížděl např. ulicemi Vladivostoku.

Separatisté v Doněcku údajně vyvinuli systém elektronického boje Terrikon-1M, který dokáže rušit ovládání ukrajinských dronů. Samotný systém se na přehlídce neobjevil, ale diváci mohli spatřit několik bezpilotních prostředků, které se s jeho pomocí podařilo získat. Na fotografii je zachycen ukrajinský taktický letoun People’s Drone.

Přehlídka v Omsku nabídla divákům možnost vidět některé prostředky pro ženijní a logistické zabezpečení. Jednalo se mj. o zařízení pro zatloukání pilotů USA-2M, jež vzniklo jako derivát autojeřábu KS-65713-5М na šasi KAMAZ. Kromě zatloukání pilotů dlouhých až 12 m o váze do 5 t může stále sloužit i jako jeřáb s nosností 32 t.

V Kaliningradu projížděl rovněž systém elektronického průzkumu a boje Murmansk-BN, jenž může zachycovat a rušit vysokofrekvenční komunikační systémy NATO na vzdálenost údajně přes 5000 km. Více o něm najdete v ATM 6/2018.

V koloně produktů zbrojovek z Tuly defilovala i dvě obrněná vozidla pro radiační a chemický průzkum od značky PAO Zavod Tula, a to RChM-8 na bázi automobilu Tigr-M a RChM-9 na bázi obrněnce KAMAZ-63969 Tajfun-K (na snímku). Obě byla vyvinuta v rámci zadání OKR Bogomaz-RChM, avšak sériová výroba dosud nezačala.

V Tule projížděly i obrněné automobily speciálních jednotek FTA-5901 Gepard, jež pocházejí od firmy FORT Těchnologija a využívají podvozky KAMAZ. Evidentně se jedná o další verzi obrněnce Viking, který vznikl pro tajnou službu FSB.

V Chabarovsku se ukázala rovněž technika se sněžnou kamufláží, jež tvoří výzbroj arktických brigád. Vedle nových tanků T-80BVM (na snímku) defilovala např. dvoudílná pásová vozidla GAZ-3344-20 Aleut či obrněné transportéry BTR-82AM.

Na přehlídce v Omsku projížděly také sedlové tahače KAMAZ-65225, které táhly podvalníky s buldozery DST-Ural TM10 GST12. Stroj o váze cca 21 tun je poháněn dieselovým motorem o výkonu 176 kW a nese čelní radlici širokou 3,32 m.

Vše nasvědčuje tomu, že tank T-72B3 bude ještě mnoho let reprezentovat páteřní typ techniky ruských obrněných vojsk. Na přehlídce v Jekatěrinburgu se ukázal se zvláštní kamufláží, která kromě pískové hnědé a žluté obsahuje i pole šedivé barvy, což může naznačovat, že se jedná o vzor určený pro pouště a města na Středním Východě.
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