Ruské pozemní novinky:
Medvěd pokračuje v přezbrojování

Rusko tradičně sází mj. na schopnosti svých pozemních vojsk, která čítají okolo 280 000 mužů a mohou se chlubit impozantním arzenálem. O jeho velikosti hodně vypovídá např. skutečnost, že v roce 2020 ruská armáda získala asi 3800 nových či modernizovaných obrněných vozidel, automobilů a dělostřeleckých a raketových zbraní. Proces přezbrojování běží rovněž v dalších kategoriích, přestože se vyskytují také problémy.

Jestliže se podrobně podíváme na techniku, kterou ruská armáda přebírá v posledních letech a se kterou se počítá pro nejbližší roky, nelze si nevšimnout, že dosud převažují typy, které mají kořeny v technice ze sovětských dob. To lze ovšem interpretovat dvojím způsobem, jelikož se může jednat o doklad kvality těchto konstrukcí, které vykazují mimořádný evoluční potenciál, ačkoli současně může jít o nelichotivé svědectví o ruském zbrojním průmyslu, který nedokáže armádě dodávat vzory zcela nové. Ona druhá teze však platí pouze částečně, protože lze přece jen poukázat i na mnoho úplně nových typů techniky.

Útočné a odstřelovačské pušky
Mezi nejrozsáhlejší programy přezbrojení ruské armády patří dodávky útočných pušek AK-12 ráže 5,45 mm (a v menším počtu pušek AK-15 ráže 7,62 mm). Během roku 2020 bylo dodáno 35 000 sériových kusů, výroba pokračuje a společnost Kalašnikov ukázala i zmodernizovanou verzi „dvanáctky“ (více v č. 11/2020), ale objevily se také zprávy o problémech s používáním pušek. Údajně se vyskytují četné závady a poruchy, ovšem různé zdroje se neshodují na jejich příčinách, protože některé viní nedostatečnou kontrolu kvality produkce, zatímco podle jiných jde primárně o chyby vojáků, kteří při zacházení s puškami nedodržují instrukce. Každopádně se počítá s dalšími dodávkami „dvanáctek“, na civilní trh zamíří poloautomatická verze TR3 a koncem roku 2020 byla představena nová puška AKV-521, první typ „pětistovkové“ řady. Od starších „automatů“ se liší zejména konstrukcí pouzdra závěru, jež se (podobně jako u většiny západních zbraní) dělí na horní a dolní část, a tudíž puška nabízí delší montážní lištu a lze u ní snadno měnit ráže. Kromě kalibrů 5,45x39 a 7,62x39 mm se počítá též s náboji 5,56x45 mm a se specifickým ruským střelivem .366 TKM. Koncern Kalašnikov se účastní i dalšího velkého projektu, který dostal krycí jméno Ugoljok. Jde o výběrové řízení na novou poloautomatickou odstřelovačskou pušku pro ráže 7,62x51 mm a .338 Lapua Magnum. Firma Kalašnikov nabízí zbraň SVČ, jejíž úprava dle požadavků armády nese pracovní název Žněc. Výběru se účastní i další dvě firmy, a sice CNIITočMaš a CKIB SOO, z nichž druhá spadá do struktury zbrojovky KBP a nabízí variantu typu OC-129. Puška vzešlá z projektu Ugoljok má vystřídat osvědčené, ale již zastaralé zbraně SVD systému Dragunov, které slouží zejména k přesné palbě přímo na bojišti, takže jde o částečnou obdobu západního konceptu pušky určeného střelce. Kromě toho se v menších počtech nakupují opakovací pušky Orsis T-5000 ráže .338 LM, které představují speciální odstřelovačské pušky v užším smyslu slova.

Vybavení vojáka a vozový park
Další slavnou, avšak již nevyhovující zbraň ze sovětských dob reprezentuje 30mm samočinný granátomet AGS-17 Plamja. Jeho dočasnou náhradou se stal typ AGS-30, zásadní posun však přináší až nový typ AGS-40 Balkan (index 6S19), který nabízí o 25 % větší dostřel a v březnu 2021 úspěšně zakončil státní zkoušky. Dodává jej společnost Technodinamika, která náleží do koncernu Rostech, kam patří i značky Kalašnikov či CNIITočMaš. Právě posledně jmenovaná firma je také hlavním dodavatelem soupravy vybavení jednotlivce Ratnik, která obsahuje více než 60 různých prvků, zejména zbraně, optiku, komunikační vybavení, ochranné prostředky či vyhřívací systém SLEV-1. Ten se nosí pod uniformou a jeho baterie zajistí tepelný komfort na dobu 12 hodin. Do prosince 2020 bylo předáno téměř 300 000 souprav Ratnik, které používají především elitní a speciální jednotky (včetně vojáků v Sýrii), a pracuje se též na další generaci soupravy nazvané Sotnik. Ta má vedle nových typů zbraní obsahovat rovněž např. maskovací technologie, miniaturní drony či kvalitativně nové metody ochrany, např. boty schopné odolat explozi miny. Ochrana proti výbušným hrozbám hraje vysoce důležitou úlohu i v modernizaci vozového parku ruské armády. Automobily řady GAZ/VPK Tigr se celkově osvědčily, ovšem jejich odolnost proti výbuchům není ideální (také proto byly do Sýrie poslány i vozy KAMAZ Rys, resp. kopie typu Iveco LMV). Řešení má nabízet vozidlo Atlet (dříve zvané i Tigr-Next), které vychází z konstrukce „Tygra“, poskytuje však vyšší odolnost. Úspěšně prodělalo tovární testy, nyní prodělává armádní zkoušky a počítá se s exportem verze Atlet-E. Armáda kupuje i nákladní automobily řady Ural-4320 Motovoz-M s nosností asi 7 tun. Jak napovídá název, jde o evoluci a současně perspektivní náhradu známého typu Ural-4320. Testují se také těžší vozy Ural-6370 Tornado-U s nosností 16 tun, jež (stejně jako automobily série Motovoz-M) užívají pancéřované kabiny příbuzné obrněncům Tajfun-U.

Otazníky nad Armatou i BMPT
V roce 2020 byly zahájeny i sériové dodávky nových tanků T-90M. Tato obměna vznikla jako výsledek úkolu s krycím názvem Proryv-3, ale obvykle se označuje pouze jako Proryv. Hlavní rozdíl oproti starším „devadesátkám“ představuje přepracovaná věž se záďovým modulem, ve kterém se skladuje dodatečná zásoba munice (více najdete v č. 6/2019). První tanky T-90M se objevily na moskevské přehlídce konané 24. června 2020 a přibývá informací o objednávkách dalších vozidel, z nichž část má být vyrobena nově, zatímco další mají vznikat jako přestavby existujících T-90A. Do roku 2027 se počítá s dodávkou nejméně 400 kusů T-90M, které by se tak měly stát primární výzbrojí elitních tankových jednotek ruské armády, ale početně nejvíce zastoupeným typem zřejmě zůstane T-72B3. U arktických brigád se mají provozovat zejména tanky T-80BVM s plynovými turbínami. Otazníky se ovšem dosud vznášejí nad vozidly nové generace na platformě Armata, zejména nad tankem T-14. Plány výroby a zavádění do služby se totiž neustále posouvají a aktuálně se mluví o dokončení vývoje tanku T-14 až v roce 2022, kdy by armáda měla obdržet první sériové exempláře. Nyní je závazně objednáno 132 vozidel na platformě Armata, jež kromě tanků T-14 zahrnují také těžká bojová vozidla pěchoty T-15 a vyprošťovací obrněnce T-16. Hlasité diskuse stále vyvolává též bojové vozidlo podpory tanků BMPT neboli Terminator, jehož prvních osm sériových kusů armáda získala v listopadu 2020. Hned na počátku vojskových zkoušek se ovšem vyskytly problémy a celá koncepce vozidla se dlouhodobě potýká s kritikou, neboť 30mm kanony se jeví jako neefektivní, a proto se volá po jejich nahrazení zbraní ráže 57 mm. Mnoho odborníků už zcela otevřeně říká, že Rusko patrně ve skutečnosti nepočítá s nákupem většího počtu BMPT a vozidel „rodiny“ Armata, jelikož se snaží hlavně o jejich formální začlenění do služby, aby se tak podpořil export. Vozidlo BMPT již získalo několik kontraktů (nedávno začaly dodávky pro Alžírsko), zatímco u tanku T-14 se spekuluje mj. o Indii či o bohatých arabských státech.

Roboty a samohybné houfnice
Svého času se často hovořilo i o robotické, resp. bezosádkové modifikaci tanku Armata, avšak dle posledních zpráv se s něčím podobným počítá jen pro pokusné účely. Ruská armáda hodlá opravdu zavést velké bojové roboty, ale zřejmě půjde o výsledky projektů Udar a Šturm, resp. o konverze obrněnců BMP-3 a T-72. Do služby mají vstoupit také menší pozemní vozidla bez osádky, mj. roboty řady Marker na pásovém nebo kolovém podvozku, jež mají letos dokončit první fázi zkoušek. S roboty se počítá pro široké spektrum úkolů, např. pro palebnou podporu, průzkum bojiště či odminovací práce, což je ostatně též úkol, který nyní reálně zastává ženijní prostředek Uran-6. Ruské ženijní síly mají získat také nová univerzální pásová vozidla UBIM, jež pocházejí od podniku Uralvagonzavod, avšak v této chvíli se teprve připravuje objednávka na první kus pro vojskové zkoušky. Výrazně pokročil program systému pro dálkové minování ISDM alias Zemledělije-I, jenž má letos dokončit armádní testy, po čemž by již mohl vstoupit do služby. Proces přezbrojování běží rovněž u dělostřelectva, jež získává mj. zmodernizované samohybné houfnice 2S19M2 Msta-SM ráže 152 mm. V loňském roce byla dodána také první modernizovaná houfnice 2S7M Malka ráže 203 mm, jejíž max. dostřel činí asi 47,5 km. Starší typy samohybných děl mají nabízet vyšší parametry i díky novým typům munice, mezi něž se řadí např. 152mm granát 3OF95 čili Krasnopol-M2. Využívá koncové laserové navádění a lze jej vystřelovat ze všech typů tažených i samohybných houfnic této ráže v ruské armádě včetně samohybné houfnice nové generace 2S35 Koalicija-SV. První oddíl těchto houfnic má zahájit zkušební službu v tomto roce a má se zúčastnit též zářijového cvičení Západ-2021. Letos mají být završeny i vojskové zkoušky granátu Krasnopol-M2 a podobně fungujícího granátu KM-8 Graň, který je určen pro minomety kalibru 120 mm.

Nové možnosti pro raketomety
Do jednotek ruského raketového dělostřelectva se zařazují systémy Tornado-G ráže 122 mm a Tornado-S ráže 300 mm, jež by měly postupně zcela vystřídat staré raketomety Grad a Smerč. Jako zajímavost lze dodat, že na jednom cvičení byl zaznamenán raketomet Tornado-G, který kromě provizorní zimní kamufláže dostal elektronický rušící systém RP-377UVM, jenž slouží zejména k ochraně proti improvizovaným výbušným nástrahám. Pro raketomety se připravuje nová munice s koncovým naváděním a raketové motory se dvěma pulsy. U kompletů ráže 122 mm to má zabezpečit dostřel až 70 km, kdežto dosah 300mm raket se má zvýšit až na 300 km, což fakticky znamená hodnotu v kategorii operačně-taktických střel. Vedle toho se výhledově počítá s přechodem na nové podvozky výhradně ruského původu, aby se tak omezila závislost na produktech běloruské společnosti MZKT. Existuje prototyp 220mm raketometu Uragan na šestikolovém šasi BAZ-69092 a byl prezentován též model komplexu Smerč na osmikolovém podvozku této značky, ovšem v úvahu připadají i osmikolové podvozky KAMAZ Tornado-M. Z oficiálních dokumentů vyplývá, že se vyvíjí raketomet ráže 122 mm na novém šasi od firmy KAMAZ, který nese pracovní název Ciklon-G. Kromě toho se počítá s montáží raketometů na dvoudílné pásové podvozky DT-30PM a tyto komplexy budou vyráběny pro arktické brigády. Existují nákresy takto řešeného raketometu ráže 122 mm, ale údajně se počítá i s analogickým řešením pro 300mm systémy. Modernizace čeká i raketové systémy Iskander, které by se také měly přesunout na šasi ruského původu. Balistické rakety by měly obdržet nové kombinované (aktivně-pasivní) navádění a má přibýt i úplně nová hypersonická křižující střela (snad nějaká verze nové námořní zbraně Cirkon). Pro úplnost lze ještě zmínit těžké reaktivní plamenomety patřící do výbavy Vojsk radiační, chemické a biologické ochrany. Dodávají se modernizované komplexy TOS-1 a v tomto roce mají začít armádní zkoušky nového systému TOS-2 Tosočka a nových 220mm raket s doletem zvýšeným na 10 km.

Evoluce protitankových zbraní
Velké změny čekají také kategorii protitankových řízených raket. Stávající komplety Metis-M a Šturm-S mají obdržet nové rakety a projít dalšími modernizacemi, jejichž výsledky ponesou označení Metis-M1 a Šturm-SM. Samozřejmě se počítá s výrobou systémů a raket Kornet-D1, zároveň ovšem běží řada programů s cílem vyvinout zbraně úplně nové. V podstatě jde o další evoluci systému Germes/Klevok, který zbrojovka KBP vytvořila již v 90. letech a jehož střely částečně vycházejí z raket protivzdušného systému Tunguska. Dvoustupňové střely mají max. dolet až 100 km, lze použít však i samostatný druhý stupeň, který nabízí dosah 15 km. Zdá se, že ruská armáda nehodlá kupovat základní pozemní verzi kompletu Germes, ale letecká verze se má zařadit do výzbroje některých bitevních helikoptér. Pro pozemní vojsko nyní zbrojovka KBP vyvíjí komplet Klevok-D2 s dvoustupňovými střelami, jejichž druhý stupeň má používat náporový motor pro dosažení hypersonické rychlosti. Vzhledem k dosahu přes 100 km zjevně nemá sloužit primárně jako protitanková zbraň, nýbrž jako zbraň pro ničení velmi hodnotných bodových cílů. Protitankovou úlohu má zastávat další derivát koncepce Germes/Klevok, který se vyvíjí pod pracovním názvem Bajkal. Půjde o samohybný protitankový komplet, jenž by se měl nasazovat na úrovni armády a pluku a měl by nabízet dostřel 15 km. Pro úroveň praporu a roty se vyvíjí další systém nazvaný Effekt, o něm však dosud není známo prakticky nic kromě faktu, že vypouštěcí zařízení má být přenosné. Také se ví, že pro komplexy Bajkal a Effekt se vyvíjí též radiolokační naváděcí hlavice (pracovní název Chanka). Schopnosti protitankových jednotek se mají zvýšit také díky novému systému velení a řízení 83T289 Zavět, jehož sériová výroba nedávno začala. Centrální prvek tvoří velitelské vozidlo na šasi BMP-3, jehož senzory mohou detekovat cíle na dálku až 7 km. Systém pak získané údaje zpracovává a distribuuje do terminálů u podřízených protitankových jednotek.

Novinky v protivzdušné obraně
Přehled novinek a záměrů ruských pozemních sil zakončíme u protivzdušné obrany vojsk. Pro ochranu motostřeleckých a tankových pluků standardně slouží oddíly, ve kterých se nacházejí samohybné hybridní (resp. raketové a kanonové) systémy 2K22M Tunguska-M (popř. novější verze Tunguska-M1) a raketové systémy 9K35M Strela-10M. V rámci modernizace kompletů řady Tunguska vznikl ve firmě UMZ nový optický a infračervený senzorový blok zvaný STT, jenž by měl výrazně zvýšit schopnost detekce a sledování cílů za všech podmínek. Pro systém Strela-10M se začala dodávat nová raketa 9M333 s těžší bojovou hlavicí a novým naváděním, které zahrnuje tři režimy (infračervený, optický kontrastní a proti rušičům). Jedná se ale pouze o dočasné řešení, jelikož na místo kompletů Strela-10M mají nastoupit naprosto nové systémy se střelami 9M340 s naváděním po laserovém paprsku a dosahem až 10 km (více v č. 1/2019). Pro systémy se zpravidla užívá název Sosna, ale podle některých zdrojů se zdá, že jde pouze o pracovní označení či o exportní jméno, kdežto sériová verze pro ruskou armádu ponese jméno Bagulnik. Dříve se obvykle předváděl demonstrátor na šasi MT-LB, avšak sériová podoba má šasi BMP-3 a zvažují se i další platformy, zejména BTR-82. Efektivitu protivzdušných útvarů mají zvýšit nové mobilní systémy velení a řízení Magistr-SV na šasi BMP-3. Velká důležitost se věnuje také obraně proti malým dronům. Za tímto účelem vzniká mj. nová řízená střela pro systém Tor-M2 a plánuje se nákup prostředků Pancir-SM-SV, resp. pásové obměny komplexu Pancir-SM, jenž disponuje i střelami speciálně proti dronům. Jde o výsledek poučení ze Sýrie, kde se základní Pancir-S proti dronům příliš neosvědčil. S komplexy Pancir-SM-SV se ovšem nepočítá primárně pro ochranu manévrových sil, nýbrž k ochraně stanovišť systémů dlouhého dosahu S-300V4. Loňské testy demonstrovaly, že zmodernizované „třístovky“ dokážou ničit i hypersonické útočné prostředky, což spolu s trendem boje proti bezpilotním strojům dokazuje, že Rusko věnuje pozornost i novým druhům hrozeb.
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Novinky u výsadkových vojsk
Kromě arzenálu pozemních sil se modernizuje i výbava další ozbrojené složky, jež se v Rusku tradičně těší enormní podpoře a popularitě, neboť velmi často tvoří úhelný kámen kontingentů pro zahraniční operace. Jedná se o Vzdušná výsadková vojska (VDV), jež disponují mj. řadou typů vozidel pro padákové výsadky, vesměs na pásových platformách „rodiny“ BMD. Tam se řadí též jeden z typů, který aktuálně prodělává vojskové zkoušky, a sice výsadkový lehký tank (oficiálně „samohybný protitankový kanon“) 2S25M Sprut-SDM1. První exemplář byl předán v roce 2020 a zkoušky mají být zakončeny v roce 2022. Od základní podoby Sprut-SD se tato verze liší zejména novým systémem řízení palby. Dále se zamýšlí vznik nového stíhače tanků, který bude kombinovat raketový systém Kornet-D1 a šasi bojového vozidla BMD-4M. Tentýž podvozek má využívat i systém protivzdušné obrany Pticelov, jenž by měl disponovat stejným modulem jako systém Sosna/Bagulnik u pozemních vojsk. Výsadkáři testují také několik typů lehkých útočných vozidel typu „buggy“ a pro případné potřeby VDV vznikl i nový kompaktní obrněný vůz Lasok 4-P od firmy PKC Innovacionnoje Šassi. Max. hmotnost vozidla činí 2700 kg, z čehož 650 kg tvoří užitečná zátěž. Na délku měří 4,58 m, nákladový úsek však lze složit, takže délka klesá na 3,97 m, což spolu s šířkou 1,88 m a výškou 1,72 m zajišťuje, že obrněnec lze převážet uvnitř vrtulníku Mi-8, což byl hlavní záměr konstruktérů. Pancéřování má chránit před střelivem ráže 5,45x39 a 7,62x39 mm, avšak ochranu lze zesílit i tak, že Lasok 4-P odolá také průbojnému střelivu 7,62x54 mm. Vůz uveze čtyři muže a nese kulomet ráže 7,62 či 12,7 mm. Pracuje se také na nepancéřované variantě Lasok 3-T s nosností 1200 kg, jež má sloužit i jako platforma pro systém proti dronům Lasok-REP.

Další ruská laserová zbraň
Ozbrojené síly Ruské federace se pochopitelně připojily také k trendu zavádění energetických zbraní, především laserů. Nepochybně nejznámějším typem této kategorie je systém Pěresvět, který již vstoupil do výzbroje Raketových vojsk strategického určení (RVSN) a střeží některé základny mezikontinentálních balistických střel. Jeho základní poslání představuje oslepování výstražných a průzkumných družic, zřejmě však bude schopen zajistit i protivzdušnou obranu. Primárně jako protivzdušná zbraň má sloužit další laserový komplex, který byl poprvé spatřen v prosinci 2020 a pochází od podniku NPP Advent. Jedná se o chemický laser kategorie COIL (Chemical Oxygen Iodine Laser), jenž získává energii z chemické reakce látek, jejichž zásoby postačují na 100 sekund činnosti. Laser na osmikolovém šasi série BAZ Voščina-1 má účinný dosah okolo 5 km a počítá se s ním mj. k ničení dronů.
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