Ruské mírové síly:
Dohled nad příměřím v Náhorním Karabachu

V předchozích třech vydáních ATM jsme přinesli články týkající se války o Náhorní Karabach na podzim 2020. Konflikt skončil jednoznačným vítězstvím Ázerbájdžánu, jenž získal pod svou kontrolu i část samotného Náhorního Karabachu, ale za většinu tohoto sporného regionu nyní zodpovídá kontingent mírových sil ruské armády.

Už večer dne 9. listopadu 2020, kdy ještě v Náhorním Karabachu stále probíhaly boje, byly na jihu Ruska detekovány rozsáhlé pohyby vojenské techniky. V noci na 10. listopadu 2020 bylo podepsáno příměří mezi Arménií a Ázerbájdžánem. O uzavření dohody se zasloužilo zejména Rusko, protože dle některých zdrojů dokonce prezident Putin pohrozil, že pokud Ázerbájdžán na dohodu nepřistoupí, do konfliktu se zapojí ruská armáda. Válka v každém případě skončila a do oblasti se začaly urychleně přesouvat ruské mírové jednotky, jež podle smlouvy převzaly odpovědnost za bezpečnost Náhorního Karabachu.

Technika ruských jednotek
Arménská armáda se ze sporného regionu postupně zcela stáhla, kdežto Ázerbájdžán si udržel kontrolu nad územími, jež obsadil v bojích, a získal i některé další okresy. Většinu Náhorního Karabachu tedy nyní kontrolují ruské mírové síly v celkovém počtu 1960 osob. Základ tohoto kontingentu pochází z 15. samostatné motostřelecké brigády Centrálního vojenského okruhu a všem silám velí generálporučík Rustam Usmanovič Muradov. Vojáci mají k dispozici cca 550 vojenských vozidel, z čehož přibližně stovka připadá na bojová vozidla včetně tanků T-72BM a obrněných transportérů BTR-80A či BTR-82AM. Na snímcích se často vyskytují také lehké obrněnce GAZ Tigr-M (včetně některých speciálních variant, jako je velitelský vůz P-230T) a KAMAZ Rys a dále nákladní vozy a různé účelové prostředky na podvozcích Ural a KAMAZ (bylo zjištěno mj. mobilní velitelské a spojovací stanoviště MPUS-K či systém elektronického boje RB-341B Leer-3). Některá ruská vozidla jsou vybavena též rušičkami, které mají působit zejména proti improvizovaným výbušným nástrahám.

Hlavní poslání kontingentu
Právě likvidace min, dalších výbušných nástrah a nevybuchlé munice ostatně představuje také jeden z hlavních úkolů ruského mírového kontingentu, jehož početnou část proto tvoří ženisté a pyrotechnici. Na mnoha fotografických záběrech se tedy vyskytují rovněž dálkově ovládané odminovací prostředky Uran-6, jež výrazně zvyšují rychlost i bezpečnost odminovacích prací. Ruské mírové síly zahrnují i zdravotníky, kteří se vedle ošetřování válečných zranění zabývají podáváním vakcíny Sputnik V, protože také Náhorní Karabach samozřejmě zasáhla pandemie čínského koronaviru. Vedle vojáků dorazil také personál z MČS (Ministerstva pro mimořádné situace), jenž se podílí na distribuci humanitární pomoci a pomáhá při návratu uprchlíků, jichž se do konce ledna 2021 vrátilo již přes 50 000. Také na to pochopitelně dohlížejí i ruští vojáci, kteří působí na celkem 27 kontrolních stanovištích podél hranic Náhorního Karabachu, resp. u linie dotyku s armádou Ázerbájdžánu. Počítá se i s příslušníky ruské Pohraniční služby, neboť právě ti by měli dohlížet na plánovaný dopravní koridor přes arménské území, jenž spojí jádro Ázerbájdžánu a dosud odříznutou oblast Nachičevan.
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Mezi nejběžnější vozidla ruských mírových sil v Náhorním Karabachu se řadí lehké obrněnce KAMAZ Rys (vlevo) a obrněné transportéry BTR-82A (vpravo). Obě vozidla na snímku jsou pozoruhodná tím, že nesou speciální elektronické rušiče, které jsou určeny k rušení dálkového ovládání improvizovaných výbušných zařízení (IED).

Fotografie z budování kontrolního bodu ruských mírových sil ukazuje lehký nakladač KEMZ ANT 750, jenž se účastní stavby bariéry z modulárních prvků HESCO. Ty vlastně představují efektivnější obdobu klasických pytlů s pískem či zeminou.

Velice významnou součást ruských mírových vojsk v Náhorním Karabachu tvoří ženisté, kteří se podílejí na hledání a likvidování min a nevybuchlé munice. K tomu používají mj. robotické prostředky Uran-6 o hmotnosti 6 tun, které pracují rychlostí 6 km/h a mohou nést různé druhy odminovacích nástrojů (na snímku cepové zařízení).

V sestavě techniky ruských mírových sil se nalézají rovněž některé nenápadné, avšak důležité typy. Lze zmínit mj. mobilní velitelské a spojovací středisko MPUS-K na šasi KAMAZ-5350, jež se uplatňuje při řízení regionálních operací. Disponuje systémy pro družicový, terestrický i kabelový přenos dat a jejich zpracování a zobrazování.

Ruské mírové síly v Náhorním Karabachu pochopitelně rozsáhle používají terénní automobily GAZ Tigr-M včetně mnoha účelových verzí. Tento snímek ukazuje velitelské vozidlo P-230T s charakteristickou střešní anténou satelitního spojení.

Odminovací prostředek Uran-6 vyrábí ruská firma 766 UPTK, ovšem konstrukčně vzato jde o licenční derivát chorvatského typu DOK-ING MV-4. Snímek ukazuje přenosný ovládací pult, pomocí kterého lze vozidlo řídit na dálku až 1000 m.

Kromě vojenských jednotek v užším slova smyslu se do Náhorního Karabachu přesunuly také další ruské síly, zejména z resortu MČS (Ministerstva pro mimořádné situace). Podílejí se tam především na rozdělování humanitární pomoci a pomáhají při návratu uprchlíků. Na fotografii vyjíždí konvoj vedený terénním vozem UAZ Patriot.
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