Ruské vozidlo P-230T:
Tigr-M pro řízení výsadkových operací

Ministerstvo obrany Ruské federace zveřejnilo v červenci 2017 první oficiální fotografie vozu, o jehož existenci se vědělo již nějakou dobu, dosud ovšem chyběly detailnější informace. Dnes je známo, že tento nezvykle modifikovaný terénní automobil Tigr-M ukrývá zařízení pro velení výsadkovým vojskům a nese označení P-230T.

Obrněný terénní vůz Tigr-M kdysi vyvinula ruská automobilka GAZ, jíž tehdy asistovaly také společnosti ze Spojených arabských emirátů a České republiky (kopřivnická značka Talosa se totiž podílela na návrhu podvozku). V současnosti „ruský Tygr“ představuje jeden z páteřních typů vozidel ozbrojených sil Ruské federace, což demonstruje také široké spektrum účelových verzí, mezi něž patří nové velitelské vozidlo výsadkářů.

Novinka na výsadkářském cvičení
Na začátku července se uskutečnilo cvičení 76. gardové výsadkové divize ruských Vzdušných výsadkových vojsk (VDV) v oblasti Pskova. Zúčastnily se rovněž jednotky armády, letectva a protivzdušné obrany, aby se prověřila koordinace bojové činnosti různých složek ozbrojených sil ve scénáři, jehož motivem byl výsadek v neznámém terénu a zničení teroristické skupiny, a to za podpory dalších jednotek. Kromě asi čtyřiceti letounů a vrtulníků, několika stovek mužů VDV a jejich dobře známé techniky se na cvičení objevila jedna novinka, která byla zavedena do arzenálu výsadkářů teprve v červnu. Jedná se o speciální derivát terénního vozidla Tigr-M, které pochází od automobilky GAZ, resp. korporace OOO Vojenno-promyšlennaja kompanija (OOO VPK). Starší verze se označovala jako GAZ-2330, ovšem pro současné provedení se už používají jména VPK-233114 či AMN-233114 (avtomobil mnogocelevogo naznačenija). Ona posledně uvedená podoba odkazuje na schopnost vozidla sloužit jako platforma pro rozmanité speciální nástavby, mezi které spadá také velitelské a řídící vozidlo P-230T, které absolvovalo pomyslnou „premiéru“ právě na červencovém cvičení.

První snímek a spekulace o účelu
Sama existence tohoto prostředku ovšem byla mezi odborníky a fanoušky známa už zhruba od konce dubna, kdy se v internetové komunitě objevil první snímek, pořízený na silnici kdesi na jihu Ruska. Zachycoval vozidlo zjevně vycházející z automobilu Tigr-M, avšak vyznačující se nápadně zvýšenou karosérií. Na horní straně karosérie byl patrný masivní kryt satelitní antény a na boku se nalézala sklopená prutová anténa. Vedle správných úvah, že se jedná o velitelský prostředek, se spekulovalo také o vozidle pro průzkum či elektronický boj, každopádně ovšem nebyl znám název. Až oficiální zpráva z 5. července 2017 sdělila, že nové vozidlo nese jméno P-230T a slouží jako mobilní velitelské středisko pro řízení výsadkových operací a koordinaci s dalšími jednotkami. Ve vozu se nacházejí pracovní stanice, které dovolují velitelům sledovat bojovou situaci a pozice jednotek v reálném čase a komunikovat s nadřízenými a podřízenými stupni velení. Pro toto spojení lze použít např. zabezpečené telefonní hovory, videokonference i elektronickou poštu a sestava antén umožňuje klasickou rádiovou i satelitní komunikaci. Vše lze provádět i za pohybu vozidla. Můžeme proto očekávat, že prostředek P-230T budeme nyní vídat při dalších cvičeních a operacích ruských výsadkářů.
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