Program Ratnik:
Ruský voják budoucnosti

Většina armád vyspělých zemí již řadu let pracuje na projektech „vojáků budoucnosti“, tj. sad výzbroje a výstroje pro pěšáky na bojištích 21. století. Výjimku nepředstavuje ani Rusko, jehož systém výbavy zvaný Ratnik má být nyní přijat do služby. Součástí testů některých komponentů této soupravy byla i ruská operace na Krymu.

Od přelomu století (resp. od nástupu prezidenta Vladimira Putina) můžeme pozorovat výrazné zrychlení modernizace ruských ozbrojených sil. Získávají kvalitativně nové typy techniky, jež mají umožnit efektivní působení ve válkách nového tisíciletí. Rusko se proto zařadilo též mezi státy, které počítají s „vojáky budoucnosti“. Pro ruský program se jménem Ratnik je však dost příznačné, že je (na rozdíl od některých západních projektů, jež působí skutečně futuristickým dojmem) řešen poměrně konzervativně, což je patrně odrazem snahy redukovat nejen finanční náklady, ale i technologickou náročnost a riziko.

Konzervativní přístup
Vývoj nového komplexu bojové výbavy vojáka (KBEP, komplekt bojevoj ekipirovki soldata), jak se v ruské terminologii tento program označuje, ve skutečnosti není takovou novinkou. Již před několika lety se objevily první kusé informace o něm, tehdy ovšem nesl název Barmica a jednalo se spíše o experimentální program, který měl především stanovit, jaké potřeby armáda Ruské federace má a jaké technologie jsou dostupné, resp. potřebné pro jejich naplnění. Zpráv o ruském „vojáku budoucnosti“ ale bylo poskrovnu a teprve v roce 2013 bylo publikováno víc podrobných údajů. Program obdržel i nové jméno Ratnik (v knižní ruštině „válečník“) a podílí se na něm desítky ruských společností či institucí, např. korporace Rostěch, výzkumný institut CNIItočmaš, NPO Spectěchnika i svjaz, NPO Specmatěrialov a další. Celý komplex se skládá z více než padesáti prvků a je řešen s ohledem na možnost modulárního kombinování různých součástí. Od počátku existuje snaha využít co nejvíc již existujících prvků a technologií, takže jen poměrně málo komponentů projektu Ratnik bylo vyvinuto nově a speciálně pro něj. Názor na takové pojetí ovšem není zdaleka jen příznivý; část expertů chválí tento přístup coby velmi úsporný a snižující riziko, avšak vyskytuje se i kritika ve smyslu, že Ratnik nepřináší motivaci pro další technologický pokrok, navíc mohou nastat i potíže při integraci nezávisle vyvinutých prvků. Zkoušky, které nedávno uskutečnila 27. samostatná motostřelecká brigáda na polygonu Alabino, však údajně žádné z těchto obav nepotvrdily.

Silná balistická ochrana
Je také příznačné, že většina popisů západních projektů „vojáků budoucnosti“ začíná u vysoké úrovně elektronického vybavení, avšak ruský Ratnik zdůrazňuje na prvním místě odolnost. Za základní ochranu vojáka lze označit kombinézu z aramidového vlákna Aljuteks, kterou dodala textilní společnost Kamenskvolokno. Tento oblek má chránit před střelbou z krátkých zbraní a před střepinami z protipěchotních granátů či min. Stejně tak přilba typu 6B7-1MM má nabízet balistickou ochranu, která dle ruských norem odpovídá úrovni 1, což zajišťuje zastavení střely z pistole PM (ráže 9×18 mm Makarov) na vzdálenost 5 až 10 m. Přilba o hmotnosti 1,06 kg je opatřena úchyty mj. pro ochranné brýle (ty mají zastavit i střepinu o velikosti 6 mm, jež poletí rychlostí 350 m/s), mikrofon, sluchátka a perspektivě pro přilbový displej. To ale zdaleka není vše, jelikož součástí soupravy Ratnik je také mnohem odolnější neprůstřelná vesta typu 6B43, která je opatřena i keramickými vložkami. Sama tato vesta je rovněž řešena modulárně, neboť může buď těsně pokrývat jen trup vojáka, nebo ji lze doplnit ještě přídavným hrudním plátem a ochranou boků, rukou a kolen. V základní konfiguraci váží vesta 6B43 cca 9 kg, v rozšířené asi 15 kg. Její odolnost je ale opravdu působivá, jelikož dle ruských norem by měla zajišťovat ochranu nejvyššího stupně 6A, takže odolá i průbojnému střelivu z odstřelovačské pušky SVD (tedy kalibru 7,62×54 mm) na vzdálenost 5 až 10 m. Celý systém obleku a vesty je řešený tak, aby se dal nosit bez přestávky nejméně 48 hodin.

Elektronické vybavení
Jakýmsi „srdcem“ přístrojového vybavení projektu Ratnik je zařízení Strelec, v podstatě malý kapesní počítač, jenž se stará o zpracování veškerých dat, navigaci, komunikaci a zaměřování. Vzhledově a ovládáním připomíná obyčejný tablet, tj. počítač s velkým dotekovým displejem. Pro navigaci slouží družicový terminál, jenž dokáže přijímat signály ze sítí GPS/NAVSTAR i GLONASS. Ke komunikaci slouží sada R-175 (neboli UNKV-03), jenž má tři součásti, a sice samotnou radiostanici R-168-0,5UM, uživatelský terminál AK-3,5 a taktický terminál TT-6,5. Co se týče zaměřovače, v základní podobě by útočná puška měla být opatřena kolimátorovým optickým zaměřovačem typu PKM-Alfa nebo Krečet, případně dalekohledem s trojnásobným zvětšením, infračerveným zaměřovačem Šachin či nočním zaměřovačem Luň, perspektivně se ale počítá s pokročilejším řešením, jež dovolí rovněž palbu zpoza překážky či rohu. Na zbrani by měl být umístěn infračervený přístroj z ústavu CNII Ciklon, jehož údaje se mají bezdrátově přenášet na displej připojený k přilbě před okem vojáka. Existují tři typy těchto zaměřovačů, a sice 1PM-139 pro zbraně větších ráží, 1PM-140 pro běžné útočné pušky a konečně úprava pro průzkumníky. Z dalších položek výstroje zaslouží zmínku i batoh o objemu 50 litrů, doplněný „malou polní“ mošnou o objemu 10 litrů. Další položky výstroje mají být neseny v pouzdrech na modulárních nosných vestách 6B46 a 6Š117. Mezi plánované prvky komplexu Ratnik patří také zařízení pro filtraci vody či autonomní zdroj tepla.

Zkoušky také na Krymu
Trochu paradoxně se patrně nejméně pozornosti v projektu Ratnik věnuje samotným zbraním, jelikož konkrétní typ pušky skutečně není pro funkčnost kompletu klíčový. Při zkouškách jsou zpravidla užívány nové útočné pušky Kalašnikov AK-107 a AK-12 (podrobněji o nich v ATM 5/2012), případně dnes standardní typ AK-74M (neboli AK-100), pochopitelně všechny v ráži 5,45×39 mm. Vedle toho se však objevila i modernizovaná verze známé odstřelovačské pušky SVD ráže 7,62×54 mm a rovněž naprosto nová odstřelovačská puška s dost nezvyklými tvary, které připomínaly spíš sportovní zbraň. Puška má název ORSIS T-5000, pochází od konsorcia Promtěchnologii a existuje ve verzích pro střelivo .308 Winchester, .300 Winchester Magnum a .338 Lapua Magnum. Zmíněný systém zaměřování a řízení střelby však má být kompatibilní nejenom s různými typy pušek, ale též s kulomety, granátomety, přenosnými protiletadlovými raketami apod. Zkoušky systému Ratnik začaly v prosinci 2012 a jejich ukončení se plánovalo na 1. červen 2014. Součástí zkoušek byla v podstatě i ruská operace na Krymu, protože mnozí „zelení mužíčci“ (jak se neoznačeným ruským vojákům někdy říká) měli některé komponenty systému Ratnik, hlavně ochranné prvky a zaměřovače. Vstup do řadové služby je plánován na léto 2014 a jako první mají přijít na řadu špičkové útvary pozemní armády, dále pak výsadkáři a námořní pěchota. Velení ruských ozbrojených sil ale předpokládá, že kolem roku 2020 by se Ratnik měl stát standardem ve všech jednotkách.
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