Ruské nákupy zahraničních zbraní:
Složitá hra s mnoha proměnnými

V květnu přinesla média zprávy o zkouškách italských obrněných vozidel v Rusku a hovoří se i o možné licenční produkci. Ostatně společnost KAMAZ už licenčně vyrábí automobily IVECO LMV, zatímco francouzské loděnice DCNS už staví první výsadkové plavidlo třídy Mistral pro ruské námořnictvo. Dovoz západní vojenské techniky do Ruska tedy pokračuje, avšak neustále vyvolává četné otázky a diskuse doma i v zahraničí.

Obecně není dovoz vojenské techniky samozřejmě ničím mimořádným, a to ani u největších a nejsilnějších mocností světa. Dokonce i ozbrojené síly USA používají velké množství zbraní a komponentů ze zahraničí, zejména ze západní Evropy, Izraele či Japonska (poslední dvě země mají vysoce důležitou úlohu subdodavatelů elektronických součástek). A ani Sovětský svaz se podobné praxi nevyhnul, protože v rámci „koordinace výroby“ v RVHP a Varšavské smlouvě odebíral řadu typů techniky vyráběných jinde (na prvním místě lze pochopitelně zmínit cvičné letouny značky Aero). Zhruba od roku 2009 ovšem i běžná zpravodajská média přinášejí časté zprávy o jednáních a smlouvách Ruska se západoevropskými zeměmi, jejichž předmětem jsou dodávky nebo licenční produkce západních zbraní v Ruské federaci, jež se pomalu, avšak jistě zapojuje do mezinárodní „sítě“ zbrojního průmyslu.

Francie a Itálie přichází na pomoc
Trend spolupráce ruského a západoevropského zbrojního průmyslu ve skutečnosti není taková překvapivá novinka, jak by se snad mohlo zdát. Začalo to vlastně už v 90. letech, kdy se ruský zbrojní a letecký průmysl ocitl v těžké krizi, protože vyschl zdánlivě neomezený přísun peněz od státu a řada ambiciózních vývojových projektů byla v ohrožení. Společnosti hlavně z Itálie a Francie vycítily příležitost a nabídly pomocnou ruku. Nebyla náhoda, že se jednalo zejména o firmy z těchto dvou států, jelikož Francouzi a Italové omezeně kooperovali už se sovětským průmyslem (lze připomenout např. licenční výrobu automobilů Fiat). Začala tedy spolupráce i na vojenských projektech. Zřejmě nejznámějším případem je italská podpora pro nový cvičný letoun Jak-130, jenž byl po jistou dobu vyvíjen s firmou Aermacchi jako Jak/AEM-130. Nyní se západní verze nabízí jako M-346 Master a stejně jako ruský letoun získává i první exportní objednávky (nejnověji pro Izrael). Ačkoliv roku 2000 se vývoj obou letadel oddělil, obě firmy stále koordinují činnost na mezinárodním trhu, aby vzájemně neoslabovaly své šance. Rovněž konkurenční cvičný typ MiG-AT získal západní podporu, tentokrát zejména od francouzských společností. V sektoru vrtulníků se „chytila“ firma Turboméca, jež dodala motory pro některé stroje značky Kamov; roku 2002 zahájili Rusové licenční produkci francouzských motorů pro typ Ka-226T a nedávno byla podepsána další smlouva, tentokrát na agregáty pro Ka-62. Také firma Mil získala pro své helikoptéry západního partnera, a to v podobě konsorcia Eurocopter, které podpořilo vývoj středního vrtulníku Mi-38. Kromě této podoby spolupráce se etablovala i praxe dodávek západní elektroniky pro exportní verze ruské techniky, a to obvykle pro země typu Indie nebo Malajsie, které měly zájem o kombinace toho nejlepšího z obou zdrojů. Takto byl vytvořen mj. letoun Su-30MKI pro indické letectvo, jenž rozsáhle využívá francouzskou a izraelskou avioniku. A kruh se uzavřel v okamžiku, kdy začaly západní prvky odebírat i samy ruské ozbrojené síly. Největších úspěchů dosáhla značka Thales, jež se nyní podílí na nejméně třech takových programech. Prodala Rusku práva na licenční výrobu zaměřovacích kontejnerů Damocles pro bojové letouny Suchoj a infračervených senzorů Catherine-FC pro tanky T-90 a v červenci 2012 byl uzavřen kontrakt na dodávku 24 přilbových zaměřovačů Thales TopSight pro palubní stíhačky MiG-29K/KUB pro ruské námořnictvo. Zatím nejnovější zpráva, která se týká kooperace ve vojenském letectví, přišla hned poté: Italská společnost Finmeccanica bude dodávat elektroniku pro ruská námořní hlídková letadla (na prvním místě Berijev Be-200), jež budou nabízena ostrovním zemím typu Filipín a Indonésie.

Mistraly pod ruskou vlajkou
Úspěchů ale dosáhly i zbrojovky z dalších zemí. Velkou publicitu si v roce 2009 získal prodej bezpilotních letounů od izraelské značky IAI, naopak bez větší pozornosti médií proběhly mj. dodávky odstřelovačských pušek z rakouské zbrojovky Steyr-Mannlicher pro ruské výsadkáře (VDV). Největší zájem médií si ovšem získaly zprávy, jež se poprvé objevily v polovině roku 2009 a které mluvily o tom, že ruské námořnictvo zoufale postrádá moderní výsadkové lodě a (vzhledem k neschopnosti domácích loděnic takový projekt realizovat) je zakoupí v zahraničí. A záhy přišly informace o jednání s francouzskými loděnicemi DCNS o prodeji nebo licenční produkci plavidel třídy Mistral, což v následujících měsících obě strany potvrdily. V listopadu 2009 navštívila francouzská loď Mistral výstavu v Sankt Petěrburgu a následně proběhly testy ruských helikoptér na její palubě. Mluvilo se také o výběrovém řízení, ale na jaře 2010 zahájil Kreml exkluzivní jednání právě s loděnicemi DCNS. Rozhovory poté probíhaly po téměř celý rok 2010 a rozhodně nebyly bez problémů. Rusové nejprve žádali prodej jedné lodě a licenční práva na stavbu dalších tří, kdežto Francouzi prosazovali formát „dvě a dvě“. Ale zřejmě ještě závažnější byly diskuse o technologických transferech, jelikož Rusko žádalo dodávku plavidel kompletně vybavených, zejména včetně informačního a řídicího systému SENIT9, ale Francie se tomu ze začátku bránila. Objevila se také zahraniční kritika celého kontraktu, především od pobaltských zemí, Gruzie a částečně i z USA. Kritici kontraktu poukazovali na to, že tyto lodě mohou zvrátit vojenskou rovnováhu v některých regionech a že Rusku se ve skutečnosti jedná zejména o nákup špičkových technologií. Nejspíše v reakci na sporné body v jednání s Francií zahájilo Rusko přece jen výběrové řízení, do něhož se přihlásily i jiné loděnice; málokdo však pochyboval, že to je spíše forma nátlaku na Francouze. Ti nakonec skutečně ustoupili v otázce technologických transferů a přislíbili prodat plně vybavené Mistraly, ovšem z hlediska licence prosadili svou, tedy dodávku dvou kusů z Francie a licenční stavbu dvou dalších v Rusku, což zajistí loděnice Baltijskij zavod. Definitivní verze rusko-francouzské smlouvy byla podepsána v prosinci 2010. Stavba prvního kusu jménem Vladivostok začala 1. února 2012 a očekává se, že bude předán v roce 2014 do sestavy Severní flotily, druhý kus pojmenovaný Sevastopol má následovat o rok později a má sloužit v Pacifické flotile. Každá z lodí má nést celkem šestnáct vrtulníků, konkrétně výsadkových Ka-29TB a bitevních Ka-52K. Pokud jde o výzbroj nových plavidel, prezentace z loděnic DCNS ukazují 30mm protivzdušné kanony AK-630 a komplety Gibka s raketami Igla, byť ruské námořnictvo uvedlo, že jeho Mistraly by měly nést také těžší výzbroj včetně řízených střel s plochou dráhou letu.

IVECO LMV neboli KAMAZ Rys
V době, kdy Rusko začínalo jednat s Francií o Mistralech, ovšem dorazily i další pozoruhodné zprávy, tentokrát z oboru pozemní techniky. Ruská média informovala, že Rusové jednají také s Itálií, a to o nákupu a licenční výrobě zhruba 1000 terénních automobilů IVECO M65 LMV. Ministerstvo obrany to sice vzápětí ostře popřelo, ale záhy se objevily fotografie vozů IVECO při zkouškách v Rusku a přibývalo konkrétních údajů o plánovaném kontraktu; zejména vyšlo najevo, že partnerem Italů v Rusku je automobilka KAMAZ. A v prosinci 2010 bylo oficiálně oznámeno to, o čem už asi nikdo nepochyboval, tedy rusko-italská smlouva o licenční výrobě terénních automobilů IVECO LMV v Rusku pod jménem KAMAZ Rys. Za tímto účelem obě automobilky vytvořily „joint-venture“ podnik a plánuje se výroba až 2500 kusů, které by měla odebírat nejen ruská armáda, ale také zpravodajská služba FSB (pod kterou nyní spadá rovněž Pohraniční stráž) a speciální policejní jednotky OMON. Vozidlo KAMAZ Rys se od italského vzoru odlišuje zejména motorem od domácí značky JaMZ a úpravami pro provoz v arktických podmínkách. První zkušební série byla v továrně firmy KAMAZ ve městě Naběrežnyje Čelny zhotovena koncem loňského roku a tyto vozy se již předvedly na několika veletrzích a také na vojenské přehlídce konané 9. května v Moskvě. Akvizice italských vozů ovšem rozhodně není všeobecně a bez výhrad přijímána. Odpůrci poukazují hlavně na fakt, že je k dispozici kvalitní vůz domácího původu GAZ Tigr, o kterém se dříve předpokládalo, že se stane hlavním typem obrněného terénního automobilu v ruské armádě. Kritika směřuje např. na údajně nižší terénní průchodnost italského vozu ve srovnání s Tigrem (podrobněji v reportáži z výstavy REA 2011 v ATM 12/2011). Pro úplnost lze dodat, že v letech 2010 a 2011 se objevily rovněž zprávy, že se Rusové zajímají o obrněné automobily francouzské značky Panhard. Nemělo se však jednat o dodávky pro armádu, nýbrž pro policii, Pohraniční stráž nebo Vnitřní vojska (tj. zvláštní síly Ministerstva vnitra). První zprávy hovořily o automobilech Panhard VBL, zatímco později byl zmiňován spíše novější a větší typ PVP. Podle ruských médií mohlo jít o 500 až 1000 vozidel, z nichž část měla být dodána z Francie a část posléze zhotovena licenčně v Rusku, avšak od té doby se k tomuto tématu neobjevily žádné další zprávy.

Otázka kolových obrněných vozidel
Některá oficiální komuniké o rusko-italské smlouvě týkající se vozidel IVECO ale obsahovala ještě jednu vysoce zajímavou věc. Vedle těchto automobilů totiž Rusko projevilo zájem také o osmikolové obrněnce italské značky OTO-Melara, konkrétně Centauro a Freccia. Podle těchto zpráv byl plánován transfer čtyř exemplářů do Ruska za účelem zkoušek. Od konce roku 2010 se tomuto tématu nevěnovala větší pozornost, avšak letos v květnu přinesla řada médií zprávu, že italské obrněnce už procházejí intenzivními testy na polygonu u Moskvy. To záhy potvrdili i zástupci italské zbrojovky a doplnili, že probíhají rozhovory o licenční výrobě těchto vozidel v Rusku; tu by podle informací ruských médií měla opět zajistit automobilka KAMAZ. V této chvíli by se v Rusku měly nacházet čtyři italské osmikolové obrněnce. Jako první dorazila dvě vozidla palebné podpory Centauro (někdy označovaná i jako „kolové tanky“), z nichž první je vyzbrojeno 105mm kanonem (toto provedení provozuje i italská a španělská armáda), zatímco druhé dostalo ruský 125mm tankový kanon. Potom se připojil třetí exemplář vozidla Centauro opatřený dělem kalibru 120 mm a čtvrtý kus je popisován jako varianta s 30mm kanonem, což se s největší pravděpodobností vztahuje k obrněnému transportéru Freccia, jenž je odvozen od konstrukce Centauro a nese věž s 30mm rychlopalným kanonem. Další zajímavá zpráva přišla na konci června z fóra Těchnologii v mašinostrojenii, kde bylo oficiálně uvedeno, že se Rusko a Francie dohodly na společném vývoji kolového obrněného pěchotního vozidla. Mělo by jít o základní francouzskou konstrukci, jež bude opatřena ruskými věžemi a zbraněmi. Má se za to, že ona základní konstrukce bude vycházet z nového francouzského transportéru VBCI, jenž je produktem zbrojovky Nexter a automobilky Renault. První exemplář společného obrněnce má být dokončen do 18 měsíců. Nové vozidlo má být primárně určeno pro export do třetích zemí, avšak není vyloučeno ani jeho zavedení do francouzské (a)nebo ruské armády, neboť by mělo splňovat standardy NATO i Ruské federace. Reakce na tyto novinky ale opět rozhodně nebyly všeobecně pozitivní. Stejně jako v předchozím případě se ozývá především automobilka GAZ a s ní propojená zbrojovka VPK (Vojenno-Promyšlennaja Kompanija), které vyrábějí obrněné transportéry řady BTR a nyní pracují na novém osmikolovém obrněnci s projektovým názvem Bumerang, jenž by měl v ruské armádě perspektivně nahradit vozidla řady BTR. Pokud by ale došlo na scénář zahrnující italské (a)nebo francouzské obrněnce, samozřejmě by to znamenalo vážný zásah do plánů a perspektiv firem GAZ a VPK.

Argumenty zastánců i odpůrců
Jak je vidět, nakupování zahraniční techniky má v Rusku nadšené zastánce i odpůrce. Ti první poukazují na to, že Rusko v některých oborech stále zaostává a již brzy by mohlo mít problém s prosazením se na světovém trhu. Faktem je, že např. v oboru obrněných vozidel je stále více cítit konkurence z Ukrajiny, a navíc se očekává, že na trh ve velkém stylu brzy vstoupí nová a (což je ve vztahu zejména k zákazníkům z třetího světa velice důležité) levná technika z Číny, takže ruský zbrojní vývoz by mohl citelně utrpět. Stejně tak i samy ruské ozbrojené síly nutně potřebují některé kategorie techniky, jež domácí průmysl nejspíše nedokáže zajistit v potřebné kvalitě, popřípadě by mu to trvalo neúnosně dlouho. Nejtypičtějším příkladem jsou výsadkové lodě, které by Rusko samo zajisté postavit dokázalo, jenže k tomu jsou potřeba velké investice do loděnic a související infrastruktury, nehledě k tomu, že tento proces bude trvat ještě mnoho let, takže nákup Mistralů je vlastně „překlenovací řešení“. Zastánci importu každopádně tvrdí, že kooperace se zahraničními partnery, kteří mohou dodat některé špičkové technologie, bude pro Rusko znamenat přínos jak z hlediska exportu, tak z hlediska transformace a modernizace zbrojního průmyslu pro potřeby domácích ozbrojených sil. Odpůrci importu západních zbraní na to odpovídají argumentem, že Rusko má tradiční (a úspěšnou) konstrukční školu, kterou se má Kreml snažit rozvíjet a podporovat samostatně, nikoli pomocí dovozu zahraničních prvků. Import technologií zákonitě omezuje domácí průmyslovou základnu, protože slábne motivace pro vývoj vlastních technologií. Už se objevily i chmurné (ač je pochopitelně otázkou, nakolik vážně míněné) vize Ruska, které importuje i západní tanky a stíhačky. Je těžko představitelné, že by kooperace Ruska se západoevropskými zbrojovkami mohla dospět tak daleko, už z toho důvodu, že Rusko má výrazně odlišnou vojenskou strategii a taktiku, pro něž se většina zbraní západní konstrukce prostě nehodí (protože byly vyvinuty na základě úplně jiných požadavků). Celé toto téma je však nutno hodnotit i v širším ekonomicko-politickém kontextu, neboť např. podpis rusko-italského kontraktu na vozidla IVECO proběhl téměř současně s podpisem další velké smlouvy těchto dvou států, jež se týkala těžby a zpracování zemního plynu. Prohlubující se kooperace v oboru vojenské techniky se dá vlastně brát jako jeden z příznaků stále hlubšího provázání ekonomik Ruska a zemí západní Evropy, které se (přes spory v různých politických otázkách) prostě vzájemně potřebují. Také z tohoto důvodu lze očekávat, že import západních zbraní a vojenských technologií do Ruska bude pokračovat.
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