REA 2004:
Přehlídka moderních ruských zbraní

Průlet stíhacího letounu MiG‑29 s ukázkou vysoké pilotáže zahájil čtvrtý ročník výstavy Russian Expo Arms (Rossijskaja Vystavka Oružije), který se konal ve městě Nižnij Tagil na Urale. Kromě statických ukázek mohli návštěvníci hodnotit i pohybové a střelecké vlastnosti vystavených zbraní, protože součástí expozice byl i demonstrační polygon.

Výstava REA 2004 se konala ve dnech 6. až 10. července 2004. REA je tradičně doménou výrobců pozemní techniky, avšak letošní ročník nabídl mnoho zajímavého i z jiných oblastí. Ve dvou halách o celkové ploše 16 000 m2 byly k vidění i exponáty z oborů protivzdušné obrany, letectví, kosmického průmyslu, radiolokace, komunikace, simulace, automatizace, elektroniky, počítačové techniky a technologií výroby a obrábění.

Statické i dynamické ukázky
Na venkovních plochách bylo vystaveno přes 200 výrobků konstrukčních kanceláří z 26 regionů Ruské federace. Vedle nich se zúčastnil i menší počet zahraničních výrobců; poměrně silně byl zastoupen např. Izrael. Na výstavu zavítalo přes 40 000 návštěvníků a přibližně 500 novinářů z 37 zemí světa, pro něž bylo uspořádáno deset tiskových konferencí.
Nejnápadnějšími exponáty byla samozřejmě obrněná vozidla. Z tanků byly předvedeny typy T‑72M1, T‑80UK a T‑90S, jimž zdatně sekundovaly obojživelné obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty BMP‑3, MT‑LB 6MB, BTR‑80 a BTR‑90. Typicky ruskou zvláštností bylo BMPT, podpůrné bojové vozidlo na bázi tanku (jeho popis najdete v ATM 6/2003). Byla předvedena i široká nabídka ženijní techniky: vyprošťovací vozidlo BREM‑1, ženijní stavební stroj IMR‑2MA, mostní tank MTU‑72, pokladač min GMZ‑3 a odminovací stroj BMR‑3M. Kromě nich měli návštěvníci možnost vidět i řadu terénních automobilů značek KamAZ, KrAZ, Ural, ZIL a GAZ.
Působivou podívanou nabídl demonstrační polygon o ploše 325 000 m2, který byl určen pro dynamické ukázky vystavované techniky. Pro předvedení jízdních vlastností sloužily dvě speciální trasy dlouhé 2800 a 2400 m a obsahující deset různých překážek, mezi nimi kolmou betonovou stěnu vysokou 1 m, 2 m široký příkop a brod o hloubce 1,5 m. Součástí areálu byl i 5 m hluboký bazén o ploše 7000 m2 pro obojživelnou techniku a hluboké brodění tanků.
Ale největší pozornost budila ta část polygonu, kde se odehrávaly ostré střelby. Své ničivé schopnosti zde prokazovaly nejrůznější zbraně od pušek až po tanky. Střelba byla vedena na vzdálenost 100 m až 15 km proti figurínám pěchoty, vyřazené obrněné technice a provizorním opevněním. Na většinu diváků asi nejvíce zapůsobily pancéřovky řady RPG s termobarickými hlavicemi, neboť první střela zcela rozmetala betonový bunkr a druhá zničila figuríny pěšáků v okruhu 70 metrů od místa výbuchu. Právě ostré střelby odlišují výstavu REA od drtivé většiny podobných akcí. Snad jen veletrh IDEX ve Spojených arabských emirátech nabízí srovnatelné zážitky, ale v Evropě se s ostrými střelbami setkáme pouze výjimečně.
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2S19
Samohybná houfnice 2S19 Msta‑S ráže 152 mm je postavena na bázi tanků T‑72 a T‑80. Může střílet na vzdálenost až 30 km a do jejího arzenálu patří i laserem naváděné projektily. Na výstavě byla rovněž předvedena varianta „západní“ ráže 155 mm.

91RTE2
Protiponorková řízená střela 91RTE2 Club‑N startuje z ramp na palubách hladinových lodí. Pohybuje se po balistické dráze do prostoru předpokládaného výskytu ponorky a tam odhodí torpédo MPT‑1UME, které vyhledá a zasáhne cíl v hloubce až 600 metrů.

Antej‑2500
Systém raket země-vzduch S‑300VM Antěj‑2500 patří k nejlepším na světě. Má dosah až 200 km proti aerodynamickým a 40 km proti balistickým cílům a operuje až do výšky 30 000 metrů. Na snímku je mobilní odpalovací zařízení se dvěma raketami 9M82.

BMP‑3
Bojové vozidlo pěchoty BMP‑3 se vyznačuje mimořádně silnou výzbrojí. Nese 100mm kanon schopný odpalovat řízené střely, dále 30mm rychlopalný kanon a tři 7,62mm kulomety. Kromě tříčlenné osádky přepraví devět vyzbrojených mužů a je plně obojživelné.

BMR‑3M
Odminovací vozidlo BMR‑3M používá tři systémy pro likvidaci min. Bubnové zařízení a elektromagnetický aktivátor přivádějí miny k výbuchu, zatímco pluhový vyorávač je vyorává ze země. BMR‑3M má pro vlastní obranu 12,7mm kulomet.

DT‑30P
Firma Viťaz nabízí dvoudílná obojživelná pásová vozidla DT‑10P a DT‑30P (číslo udává nosnost v tunách). Dieselový motor o výkonu 522 kW jim dává maximální rychlost 37 km/h na silnici a 6 km/h ve vodě. Na snímku je jeřábová varianta DT‑30PK.

GAZ‑2330
Terénní automobil GAZ‑2330 (zvaný též Tygr) patří do stejné kategorie jako populární Hummer a údajně jej předčí i v terénní průchodnosti. Tygra pohání americký motor Cummins s americkou převodovkou nebo ruský motor GAZ s českou převodovkou Praga.

MTU‑72
Mostní tank MTU‑72 je postaven na podvozku T‑72. Jeho dvouramenná rozkládací mostovka má nosnost 50 tun, je dlouhá 20 m a přemostí překážku o šířce 18 m (pomocí dvou spojených mostů až 30 m). Položení mostu trvá tři minuty a opětovné složení osm minut.

RPK‑8
Raketový systém RPK‑8 Zapad slouží pro ochranu povrchových plavidel proti ponorkám, torpédům i potápěčům. Každé odpalovací zařízení obsahuje 12 neřízených raket ráže 213 mm s dosahem 600 až 4300 m. Odpalování raket řídí balistický počítač.

Sapsan‑E
Kontejner Sapsan‑E je určen k podvěšení pod letouny řad Su-27 a MiG-29 a slouží pro navigaci a navádění řízených zbraní za jakýchkoli světelných a povětrnostních podmínek. Obsahuje televizní kameru, infračervené čidlo a laserový dálkoměr a zaměřovač.

T‑80UK
Tank T‑80UK představuje velitelskou variantu osvědčeného T‑80U. Kromě rozšířeného komunikačního a navigačního vybavení disponuje i elektronickým rušícím zařízením TŠU‑1 Štora‑1. Na fotografii demonstruje svou pohyblivost v těžkém terénu.

T‑90S
Tank T‑90S je nejlepším typem, který dnes Rusko nabízí pro export. Je vyzbrojen 125mm kanonem s výkonným systémem řízení palby a může odpalovat řízené rakety 9K119 Reflex. Váží pouze 46 tun a kromě vrstveného pancíře jej chrání i pancíř dynamický.
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