Ruská ženijní vozidla:
Přehlídka specialit a kuriozit

Slovníky nás poučí, že ženisté zajišťují vlastním silám vhodné podmínky pro vedení boje a manévru, usnadňují provoz techniky, zvyšují kvalitu obrany a ztěžují činnost nepříteli. K provádění těchto úkolů potřebují speciální vozidla, jež často vypadají dosti neobvykle, což dvojnásobně platí o těch sovětských a ruských.

Technika ženijních jednotek představuje obor, v němž se arzenál členů NATO na straně jedné a zemí Varšavské smlouvy na straně druhé opravdu dramaticky odlišoval. A dosud platí, že se i současné Rusko může pochlubit spektrem vozidel, jež se od západních značně liší. Důvodem je nejen mimořádně velký důraz, který ruská doktrína klade na ženijní zabezpečení, ale i to, že takřka pro každý úkol požaduje specializované vozidlo. Západní státy se proto snažily o vývoj a výrobu menšího počtu co nejvíce univerzálních typů ženijních strojů, zatímco ze sovětských továren vyjíždělo typově velice bohaté spektrum ženijních vozidel. Kromě toho ale platí, že se dají konstatovat i mnohé společné rysy západní a sovětské, resp. ruské ženijní techniky, neboť úkoly specialistů na obou stranách jsou koneckonců dost podobné. Např. se dá říci, že designy těchto vozidel většinou kombinují podvozky bojových vozidel (tanků, obrněných transportérů či tahačů) a pracovní nástroje, které se často podobají stavebním či dalším pracovním strojům. Také to nepostrádá logiku, neboť ženisté jsou vlastně cosi jako „vojenští stavaři“ a zabývají se budováním či naopak bouráním různých objektů na bojišti. Nabízíme vám proto seznámení se zajímavou technikou ženistů sovětské a ruské armády.
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Univerzální ženijní buldozer (rusky „putěpokladčik“) BAT-M se užívá pro stavbu a udržování hlavních i pomocných cest. Využívá podvozek dělostřeleckého tahače AT-T, disponuje radlicí o šířce 5 metrů a jeřábové rameno nabízí nosnost 2 tuny.

Odminovací vozidlo BMR-3M Vepr na podvozku T-90 představuje náhradu předchozích typů BMR-2 (šasi T-54) a BMR-3 (šasi T-72). Na čele jeho korby je umístěno válcové odminovací zařízení KMT-7 se dvěma válci, z nichž každý vyčistí od protitankových tlakových min dráhu širokou 80 cm, což postačuje pro jeden tankový pás.

Rychlé vozidlo pro hloubení příkopů BTM-3 je postavené na podvozku tahače AT-T a na zádi nese zařízení, jež velmi připomíná korečkové rypadlo. Po spuštění k zemi dokáže toto zařízení vytvářet asi metr široký a zhruba 1,5 metru hluboký příkop.

Obrněný pokladač min GMZ-3 slouží pro rychlé budování polí s protitankovými minami. Lze do něj naložit až 208 min, většinou TM-62 s tlakovými či TM-57 s magnetickými spínači. Pro samotné pokládání min se používá automaticky pracující zařízení na zádi, které nejdříve (jako pluh) rozhrne půdu, umístí minu a posléze ji opět skryje.

Pásové samohybné soulodí GSP se řadí mezi prostředky pro dopravu techniky přes vodní toky a plochy. Každou soupravu ve skutečnosti tvoří dvě vozidla (levé a pravé), z nichž každé nese polovinu soulodí. Po rozklopení a následném spojení obou pontonů dokáže celá souprava vézt náklad až 52 tun, což postačuje na všechny ruské tanky.

Ženijní vozidlo IMR-2 na podvozku T-72 je nástupcem typu IMR na šasi T-54/55. Za pomoci buldozerové radlice a víceúčelového ramena může odstraňovat překážky na bojišti, tedy např. zasypávat příkopy či přesouvat hromady zeminy a kamenů. Nejširší ze tří typů radlic má šířku 4,5 m a rameno s drapákem nebo lžící unese až 2 tuny.

Ženijní průzkumné vozidlo IRM neboli Žuk („Brouk“) využívá šasi bojového vozidla pěchoty BMP-2. Zajišťuje tzv. ženijní rozvědku, což znamená, že za pomoci širokého spektra přístrojů získává informace o terénu, prostředí a překážkách. Existuje také „podvodní“ verze IPR, která při hlubokém prodění provádí průzkum vodních překážek.

Vozidlo pro hloubení zákopů MDK-3 reprezentuje verzi univerzálního tahače MT-T Eněj, což je příbuzný tanku T-64. Rotační zařízení na zádi vytváří zákopy či okopy (většinou k ukrývání vozidel) o max. šířce cca 3,5 m a s hloubkou až 3,7 m.

Mostní tanky západního původu (ale i např. československé vozidlo MT-55) vesměs pokládají mostovky s tzv. nůžkovou konstrukcí. Sovětský MTU-72 na podvozku T-72 (stejně jako starší typ MTU-20 na šasi T-55) ale sází na jinou koncepci, a sice na mostovku se dvěma sklopnými koncovými díly. Max. zatížení jeho mostu činí 50 tun.

Plukovní stroj pro zemní práce PZM tvoří výjimku v tom, že nevyužívá pásový podvozek. Jde o kolový nepancéřovaný stroj, jenž má příďovou radlici a záďové frézové zařízení. Používá se např. pro shrnování zeminy nebo hloubení mělkých příkopů.

Mezi nejzajímavější ženijní vozidla vůbec patří odminovací prostředek UR-77 Meteorit, který je postavený na šasi samohybné houfnice 2S1 Gvozdika. Odpaluje tažné rakety, pomocí nichž se na minové pole kladou dlouhé nálože, tzv. výbušné kabely. Jejich výbuch může zlikvidovat miny v průchodu zhruba 100 m dlouhém a 6 m širokém.
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