Sedm ruských trumfů. Moskva se pochlubila ještě před přehlídkou

Ruské ministerstvo obrany publikovalo vzhled sedmi nových typů vojenské techniky, která se má objevit na přehlídce konané 9. května. Dosud byla nová vozidla známa jen z fotografií, na kterých byly věže překryté plachtami, a proto si nebylo možno udělat bližší představu o jejich tvarech a výzbroji. Obecně se čekalo, že plachty zmizí až těsně před přehlídkou, ale Kreml se zjevně rozhodnul odtajnit vozidla v předstihu.

Svět už tedy zná podobu nového tanku T-14 Armata i bojového vozidla pěchoty T-15 Armata, které používá stejný podvozek. Dále byly představeny dvě verze středního pásového obrněnce Kurganěc-25, a to obrněný transportér a bojové vozidlo pěchoty. Zbylé tři nové typy techniky zahrnují osmikolový transportér Bumerang, samohybnou houfnici Koalicija-SV ráže 152 mm a samohybný systém protitankových raket Kornet-D1.

Tank Armata vypadá jedním slovem futuristicky a věž má hodně zvláštní tvar. Před časem se objevily vize vozidla s opravdu velmi rozměrnou věží osazenou spoustou zbraní, zatímco jiné zdroje usuzovaly, že bude mít naopak pouze kompaktní věžičku, vlastně jen externě umístěný kanon. Realita stojí kdesi mezi tím. Na věži je vidět dálkově řízený kulomet a systémy aktivní ochrany, ale není zatím jasno o dalších zbraních, které mohou být umístěné ve věži; hovoří se o dalších kulometech či malorážových kanonech. Také není známo nic o elektronické výbavě, což je v současnosti samozřejmě nesmírně důležitý faktor. Navíc možná ještě pořád nevidíme definitivní podobu vozidla, neboť ruští fandové už spekulují, že další výzbroj či bloky pancíře budou na T-14 instalovány až těsně před přehlídkou.

Jisté je, že vozidlo je celkově obrovské, daleko větší než předchozí ruské tanky, což dokazuje, že se Rusové snaží o opravdu maximální úroveň ochrany osádky a definitivně se rozloučili se svou klasickou konstrukční školou. Ta vytvářela kompaktní vozidla s malou siluetou, osádka v nich ovšem pracuje takřka „obložená“ municí a v případě exploze nemá téměř žádnou šanci přežít. Tank Armata jde zcela odlišnou cestou, protože celá jeho tříčlenná osádka sedí v korbě a je úplně oddělená od věže se zásobou střeliva.

Rovněž bojové vozidlo pěchoty Armata, oba obrněnce řady Kurganěc-25 i kolový transportér Bumerang dokazují velkou snahu o zvýšení ochrany. Mají motory instalované v pravé přední části korby, takže blok motoru vlastně tvoří přídavnou ochranu proti čelnímu útoku. Podobné řešení u svých obrněných vozidel používá Izrael. Zbraňové moduly jsou dálkově řízené, takže v případě zásahu a výbuchu není osádka ohrožena. Lze si také všimnout, že čtyři typy vozidel sdílí dva moduly (jeden větší s kanonem, kulometem a protitankovými raketami, druhý menší jen s kulometem), což zákonitě snižuje náročnost a cenu.

Nemělo by se ale zapomínat, že v této chvíli jde spíše o prototypy či demonstrátory, rozhodně ne sériová vozidla schopná bojového nasazení. Po velkolepé přehlídce je totiž čeká několik let náročných vojskových zkoušek a zařazení ve větších počtech do řadové služby se dá očekávat až někdy kolem roku 2020. Vzhledem k ekonomickým potížím Ruska je navíc dost možné, že se sériová produkce a vstup do výzbroje ještě zpozdí.
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