Rosgvardija:
Výzbroj a výstroj ruské Národní gardy

Na letošní vojenské přehlídce konané 9. května v Moskvě se veřejnosti poprvé představila také obrněná vozidla ruské Národní gardy. Tato složka vznikla zejména na bázi bývalých Vnitřních vojsk, avšak zahrnuje i jiné elitní zásahové a ochranné jednotky a měla by reprezentovat jeden z úhelných kamenů vnitřní bezpečnosti Ruské federace.

Vedle ozbrojených sil v užším smyslu, tedy sil podřízených ministerstvu obrany, se v carském Rusku, poté v SSSR a pak v nové Ruské federaci tradičně vyskytovaly též hodně početné síly, které se obvykle souhrnně označovaly jako polovojenské, bezpečnostní a ochranné. Jednalo se převážně o útvary podřízené ministerstvu vnitra, zejména tzv. Vnitřní vojska. Právě ta utvořila i největší část nově zřízené složky, známé jako Národní garda nebo Rosgvardija, jejíž vznik se odehrál v rámci reformy ruského bezpečnostního systému.

Historické kořeny Vnitřních vojsk
Dějiny ruských Vnitřních vojsk sahají do dávných carských časů, jelikož za jejich předchůdce lze pokládat už tzv. opričninu cara Ivana Hrozného či posádková vojska Petra Velikého. Roku 1811 nechal car Alexandr I. zřídit tzv. Vnitřní stráž, na niž pak navázalo carské četnictvo. Své ozbrojené síly fakticky vojenské povahy mělo od počátku rovněž ministerstvo (tehdy oficiálně „lidový komisariát“) vnitra v SSSR. Tyto síly vystřídaly řadu jmen, až se v roce 1937 objevilo označení „Vnutrennije vojska“, které už jim navzdory řadě reorganizací zůstalo. V době útoku Třetí říše měla Vnitřní vojska NKVD přes 170 000 osob v 15 divizích, jež tehdy vlastnily také tanky a dělostřelectvo. V poválečné éře proběhly další reorganizace a nejvyšší stav VV dosáhl bezmála 190 000 osob. Se zánikem SSSR samozřejmě zanikla také jeho Vnitřní vojska, avšak ve většině nástupnických republik tato složka fungovala dále jako více či méně důležitý prvek zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti. Vnitřní vojska Ruské federace se účastnila mj. bojů v Čečensku a přinejmenším některé jednotky si (navzdory úpadku Ruska v 90. letech) udržely poměrně dobrou úroveň. Nástup Vladimira Putina znamenal i velkou revitalizaci této složky a prestiž VV začala opět stoupat. Jejich hlavním úkolem zůstávala ochrana veřejného pořádku a zákonnosti, ostraha některých důležitých objektů a boj s terorismem či extremismem. Právě to představuje též základní poslání Národní gardy, která byla zřízena prezidentským dekretem ze dne 5. dubna 2016, a to pod formálním jménem „Feděralnaja služba vojsk nacionalnoj gvardii Rossijskoj Feděracii“. To se běžně zkracuje do podoby „Nacgvardija“, ačkoliv na vozidlech či uniformách se vyskytuje výhradně forma „Rosgvardija“.

Dekret pro zřízení Národní gardy
Poměrně málo známým faktem ovšem je, že projekt „národní gardy“ vznikl v Rusku už v roce 1991, kdy prezident Jelcin nařídil, aby byla sestavena „Ruská garda“. Dokonce již začal nábor dobrovolníků pro první brigádu, avšak projekt existoval pouze několik měsíců, jelikož se proti němu vymezili ministři armády a vnitra. Nové zprávy se objevily až v roce 2012 a hovořilo se o sestavení „Národní gardy“, která by měla střežit bezpečnost a suverenitu státu a jeho ústavní pořádek. To se interpretovalo coby odpověď na (vesměs Západem podporované a proti Rusku namířené) „barevné revoluce“ v bývalých sovětských republikách. Podle tehdejších plánů měl tento nový orgán zahrnovat nejen Vnitřní vojska, ale i vojenskou policii, některé speciální síly od výsadkových vojsk, letectva a námořnictva a rovněž některé jednotky z MČS (Ministerstva pro mimořádné situace). Tyto zprávy pak ale znovu utichly a až v dubnu 2016 bylo oznámeno formování Národní gardy coby nové bezpečnostní složky, jíž velí předseda Bezpečnostní rady Ruské federace, kterým je pochopitelně prezident. Administrativním ředitelem se stal armádní generál Viktor Vasiljevič Zolotov, který dříve velel SBP (Službě bezpečnosti prezidenta) a má také rozsáhlé zkušenosti z Vnitřních vojsk. Nově zřízená Rosgvardija využívá územní členění, které tvoří osm okruhů (Centrální, Severokavkazský, Východní, Sibiřský, Uralský, Povolžský, Jižní a Severozápadní), vedle nichž existují i útvary s působností po celé zemi. Předpokládá se cílový stav, kdy všechny osoby sloužící v Národní gardě získají vojenský status, avšak toho se zřejmě dosáhne až v roce 2019. Formování Národní gardy je totiž komplikovaný proces, který si vyžádá více času a prostředků, než se původně očekávalo.

Přesun jednotek od resortu vnitra
Složení Národní gardy podle dekretu z roku 2016 se velice odlišuje od zpráv z roku 2012 a lze vlastně říci, že jediným shodným prvkem je základ ve formě Vnitřních vojsk. Ta byla vyjmuta z resortu vnitra a kompletně převedena do Národní gardy, jež tedy zahrnuje též elitní jednotku Vnitřních vojsk, a to Samostatnou divizi operativního nasazení (ODON) nesoucí jméno Felixe Dzeržinského, která udržuje pořádek v Moskvě a okolí. Další složkou je Středisko speciálního určení sil operativní reakce a letectva, které obsahuje zvláštní zásahové oddíly „Zubr“ a „Rys“ a letecký oddíl „Jastreb“. Z resortu vnitra by měly být postupně převedeny i všechny zásahové síly kategorie SOBR (specialnyje otrjady bystrogo reagirovanija) a OMON (otrjady mobilnyje osobogo naznačenija), jejichž primární poslání reprezentuje boj proti organizovanému zločinu a terorismu. Do Národní gardy se přesunují též OVO (otděli vněvědomstvěnnoj ochrany), tzn. síly pro ostrahu významných objektů, mezi něž náleží i státní firma FGUP Ochrana, která tyto služby poskytuje na smluvní bázi. Konečně poslední složkou z ministerstva vnitra, jež se nově začlenila do Národní gardy, je tzv. Správa licencí a povolení, jak se jmenuje úřad, který má na starosti legálně držené palné zbraně a boj proti ilegálnímu obchodu se zbraněmi. Právě značný počet entit, které je třeba propojit do jedné struktury, vede k oněm zpožděním. Dnes je situace zhruba taková, že Národní gardu fakticky tvoří asi 170 000 osob z Vnitřních vojsk a Střediska speciálního určení, ke kterým se postupně přidávají jednotky SOBR, OMON a OVO, ovšem u řady z nich dosud proběhlo pouze to, že jim na uniformy přibyl název „Rosgvardija“. Celkově by Národní garda měla nakonec čítat přes 300 000 osob.

Široké spektrum útočných pušek
Dřívější Vnitřní vojska si také v sestavě Národní gardy udržují svůj tradiční symbol, kterým je baret kaštanové barvy, ale pro celou Národní gardu byla v roce 2017 schválena nová uniforma s kamuflážním vzorem Moch. Ten vychází z velmi úspěšného západního vzoru A-TACS, jenž se vyznačuje digitálně tištěnou kombinací mikroskopických prvků, které mají zajistit vysokou efektivitu v různých prostředích. Jako standardní dlouhá služební zbraň se dosud užívá útočná puška AK-74M ráže 5,45 mm, avšak řada příslušníků upřednostňuje spíše pušku AK-103 ráže 7,62 mm, protože tato munice má větší zastavovací účinek. Také platí, že k Vnitřním vojskům často přednostně mířily některé vyspělé, nákladné a obecně málo vídané typy zbraní, a tak se i u soudobé Národní gardy vyskytuje řada „exotických“ výrobků. Snímky proto zachycují např. pušky AK-107 a AN-94 Abakan s „balančními“ mechanismy a již byly zaznamenány též nové zbraně AK-12. Některé zdroje navíc už delší dobu naznačují, že by se Národní garda měla stát první ruskou složkou, která zavede pušky na nové střelivo 6,5x39 mm, které vychází z munice 6,5 mm Grendel. Často se užívají zbraně na zvláštní těžkou munici 9x39 mm s podzvukovými střelami, mj. samočinné pušky AS Val, SR-3M Vichr a AK-9 nebo odstřelovačské pušky VSS Vintorez. Při operacích ve městech přicházejí ke slovu i poloautomatické brokovnice principu Kalašnikov, např. Sajga-12S. Mezi kulomety je dodnes nejběžnější klasický PKM, avšak stále častěji se objevuje modernizovaný PKP Pečeněg a lze narazit i na zbraně ráže 5,45 mm. Jedná se o typy Kalašnikov RPK-16 a Děgťarev Kord-5,45, jež soutěží ve výběrovém řízení na nový standardní lehký kulomet (krycí název OKR Tokar-2).

Řada produktů zahraniční výroby
Jestliže v ruské armádě se samopaly užívají jen velmi vzácně, u útvarů vnitřní bezpečnosti jde naopak o kategorii hodně rozšířenou. K dispozici je proto řada typů pro munici ráže 9x18 mm Makarov a 9x19 mm Parabellum, např. PP-19 Bizon, PP-19-01 Viťaz či PP-91 Kedr. Zvláštní případ představuje samopal SR-2 Veresk na vysokovýkonné střelivo 9x21 mm. Totéž využívá i pistole SR-1M Gjurza, jež rovněž dosáhla u některých útvarů velké obliby, ačkoli standardní pistole Národní gardy se shoduje s tou v armádě. Jedná se o typ PJa Grač ráže 9x19 mm, který ale vyvolává velké kontroverze, takže se řada příslušníků všech ozbrojených složek raději drží klasické pistole PMM systému Makarov. Naopak v oboru odstřelovačských pušek bývá pouze vzácně k vidění puška SVD systému Dragunov, která se nepochybně velice hodí do podmínek fronty, ale nikoliv do situací, které vyžadují skutečně přesnou střelbu na delší vzdálenosti. Pro ruské protiteroristické a další bezpečnostní síly proto reprezentuje primární volbu opakovačka SV-98 na munici 7,62x54 mm, kdežto mezi nejtěžšími puškami dominuje typ OSV-96 kalibru 12,7x108 mm. Žádnou vzácností však nejsou zbraně či doplňky zahraniční výroby, a proto lze v rukou příslušníků Národní gardy běžně spatřit např. pistole Glock či pušky doplněné mířidly značek EOTech nebo Elcan. Vůbec nejsilněji jsou však západní zbraně zastoupeny v kategorii odstřelovačských pušek. Fotografie z četných akcí tak ukazují mj. přítomnost zbraní Accuracy International AX, Cadex CDX-30 Guardian, Desert Tech SRS, Heckler & Koch MR308 A3 či Barrett M107A1 ráží .308 Winchester, .338 Lapua Magnum a .50 BMG. Zřejmě ale jde jenom o dočasné řešení, než budou zakoupeny nové ruské pušky.

Obrněná i nepancéřovaná vozidla
Hlavním typem obrněného taktického vozidla je GAZ Tigr-M v několika verzích, které kromě běžné varianty GAZ-233034 zahrnují také např. speciální variantu VPK-233136 Tigr-M SBM nebo vozidlo s útočnou rampou Abaim-Abanat. Těžší kategorii obrněnců zastupují vozy, které kombinují šasi Ural či KAMAZ s obrněnými nástavbami, mj. Federal-42590. Přímo na zadání Vnitřních vojsk byl zkonstruován Ural-432009-0020-73 alias Ural-VV. U některých útvarů se objevují i starší obrněnce KAMAZ-43269 Vystrel, kdežto za nejnovější přírůstek ve vozovém parku lze považovat vozidla KAMAZ-Astejs Patrul. Z výzbroje Vnitřních vojsk bylo převzato i více než 1600 kolových obrněných transportérů BTR-70, BTR-80 a BTR-82, kromě nichž se provozují i průzkumná vozidla BRDM-2. Vnitřní vojska měla donedávna i tanky T-72, jež ale byly předány armádě, takže jediné pásové obrněnce Národní gardy představují bojová vozidla pěchoty BMP-2. Ve službě naopak zůstává asi 35 těžkých dělostřeleckých zbraní, a to 120mm minometů PM-38 a 122mm houfnic D-30. Ryze vojenské zbraně a vozidla se ale vyskytují jen u některých elitních útvarů (hlavně v okolí Moskvy a na Kavkazu). Standardně se samozřejmě používají neobrněné terénní vozy UAZ Hunter (čili omlazená modifikace známého UAZ-469) a nákladní automobily KAMAZ a Ural. Kromě běžných valníkových jsou často k vidění verze s „autobusovou“ nástavbou pro převoz mužstva, jimž se běžně říká „Vachta“. Jedná se např. o vozy Ural-32552-3013-79 a Ural-32552-5013-71, z nichž druhý se vyznačuje novou řidičskou kabinou řady NEXT, což opět ukazuje, že Národní garda má (stejně jako dříve Vnitřní vojska) mnohdy přednostní přístup k nejnovějším typům techniky.

Další ruské a zahraniční kuriozity
Další aplikaci šasi Ural (konkrétně typu Ural-532362) představuje systém Lavina-Uragan, což je vysoce výkonné a lehce obrněné vodní dělo, které vzniklo zejména k potlačování nepokojů. Do sestavy Národní gardy samozřejmě přechází i útvary Vnitřních vojsk a SOBR, které dosud podléhají ministerstvu vnitra autonomní Čečenské republiky, takže Národní garda patrně bude provozovat také jejich automobily zahraniční výroby, které zakoupil Ramzan Kadyrov (více o nich v č. 9/2017). Elitní jednotky Národní gardy už ovšem také testují rychlé terénní „buginy“ řady Čaborz vyráběné v Čečensku a záběry z nedávného cvičení v Arktidě ukazují, že vozidlo Čaborz M-3 existuje také ve sněžné verzi, jež má místo kol pásy a lyže. Standardní prostředek pro rychlé přesuny v podmínkách Arktidy ale představuje sněžný skútr firmy Buran. Z dalších zajímavostí ve vozovém parku Národní gardy si zaslouží zmínku čtyřkolky Baltmotors Jumbo 700 MAX a do podobné kategorie patří také kanadské ultra-lehké terénní automobily Can-Am Commander, jež Rusko zřejmě zakoupilo na civilním trhu. Jestliže ještě zůstaneme u výrobků, které byly pro ruské bezpečnostní síly koupeny v zahraničí, pak lze uvést mj. dýchací přístroje OXY-NG2 od nizozemské firmy Royal IHC či italské potápěčské nože Technisub Diablo. Pro protiteroristické mise slouží také přenosné izraelské radiolokátory Camero Tech XAVER 100, pomocí nichž lze lokalizovat osoby za zdmi. Pozoruhodná kombinace povahově čistě armádní i ryze policejní techniky potvrzuje široký rozsah úkolů Národní gardy, ale zároveň svědčí také o náročnosti formování této nové složky. Rosgvardija má zajisté velký potenciál, pochopitelně ovšem záleží i na tom, jak efektivně se jej podaří využít.
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Vzdušná a námořní složka
Do struktury Národní gardy přešly též letecké oddíly Vnitřních vojsk a oddíl „Jastreb“, jenž je součástí tzv. Střediska speciálního určení sil operativní reakce a letectva, které bylo podřízeno přímo ministerstvu vnitra. Díky tomu dnes Rosgvardija vlastní i značně rozsáhlý letecký park, který čítá víc než stovku letounů i vrtulníků. Mezi stroje s pevným křídlem náleží typy An-12, An-26, An-72, Il-76 a Suchoj SSJ, kdežto helikoptéry zahrnují lehké Ka-226, Robinson R44 a AS-355N Ecureuil 2, střední Mi-8, těžké Mi-26 a bitevní Mi-24. V provozu se nachází i určitý počet dvoumístných vírníků Rus, což je licenční verze německého stroje Calidus. Do výzbroje má v dohledné době přibýt řada nových letounů a vrtulníků, konkrétně typy Tu-204, Il-76MD, Il-112, An-148, Mi-8AMT, Mi-8AMTŠ, Mi-26T2 a Mi-35M. Omlazení leteckého parku by se mělo zvládnout do roku 2025. Rosgvardija vlastní i bezpilotní stroje, převážně letouny značky ZALA (součást Koncernu Kalašnikov), vedle toho rovněž letadla Eleron-10SV nebo upoutané pozorovací balony PA-60 Dozor. Nedávno začalo i vytváření námořní brigády Národní gardy, která má od příštího roku zajišťovat především ochranu Kerčského mostu, jenž spojuje ruskou pevninu s poloostrovem Krym. Ve struktuře této brigády mají fungovat síly pobřežní obrany a bojoví potápěči a její výbava má zahrnovat minimálně čtyři plavidla pro boj proti diverzantům Projekt 21980 Gračonok (stavba prvního exempláře byla zahájena 15. května 2018) či několik rychlých transportních člunů Projekt 02510 neboli BK-16.
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