Vojenské hry v Rusku:
Známá i exotická technika v akci

Od 30. července do 13. srpna se konal již druhý ročník tzv. Armádních mezinárodních her. Na akci, která vznikla z iniciativy Ruska a kombinuje sport a vojenská cvičení, letos dorazily týmy z celkem devatenácti zemí. Většina účastníků používala techniku zapůjčenou Ruskem, jen Čína vsadila na vlastní a mimo své hranice vzácně vídané typy.

Armádní mezinárodní hry (Armejskije meždunarodnyje igry) se dají charakterizovat jako jistý vojenský protějšek olympijských her. Poprvé se konaly v loňském roce a zahrnuly rovněž dvě disciplíny, jež se dříve konaly samostatně, a to „tankový biatlon“ a leteckou soutěž Aviadarts. V letošním roce měly „ArmIgry“ (jak se jméno běžně zkracuje) celkem 23 disciplín a dorazilo na ně celkově devatenáct účastnických zemí (včetně samotného Ruska). Své schopnosti měřili zástupci mnoha vojenských profesí, např. tankisté, průzkumníci, dělostřelci, ženisté, potápěči, výsadkáři či letci, ale také zdravotníci, psovodi či kuchaři. Zatímco týmy většiny států užívaly techniku, kterou jim půjčili Rusové jako pořadatelé, tým Číny přivedl široké spektrum domácí výzbroje, která logicky vzbudila značnou pozornost.

Technika v „tankovém biatlonu“
Nejznámější a nejpopulárnější disciplínou pochopitelně zůstává „tankový biatlon“, tzn. soutěž tankových osádek, které musejí projíždět zadanou trasu a pálit na určené cíle. Tankisté většiny zemí vyráželi na polygon v tancích T-72B3, které se vyznačují zejména novým zaměřovačem střelce Sosna-U. Tým Ruska se však těšil výhodě díky nasazení obrněnců T-72B3M (objevuje se i název T-72B4), které mají také výkonnější motor a samostatný panoramatický zaměřovač velitele. „Dvaasedmdesátky“ v ruské armádě se dnes modernizují na standard T-72B3, ovšem výhledově by se mělo přejít na druhé zmíněné provedení. Další dva zahraniční účastníci se ale rozhodli vsadit na vlastní techniku. Běloruský tým nasadil obrněnce T-72BM1, což je domácí běloruská modernizace, jež víceméně odpovídá verzi B3, jelikož je rovněž opatřena senzorem Sosna-U. Čínští tankisté pak vyslali do „biatlonu“ vozidla ZTZ-96B, modernizovanou podobu tanku ZTZ-96, jenž se objevil již na předchozích dvou ročnících této soutěže. Při nich se však ukázalo, že za ruskými vozidly zaostává z hlediska pohyblivosti a přesnosti, a proto se Číňané rozhodli vyvinout tuto zdokonalenou podobu, která disponuje výkonnějším motorem a novým systémem řízení palby. Tanky ZTZ-96B přinesly čínskému týmu celkové druhé místo, ačkoliv se jejich angažmá neobešlo bez nehody, jelikož jeden z nich (možná kvůli uspěchaným testům výkonnější pohonné soustavy) ztratil pojezdové kolo. Letošní ročník „tankového biatlonu“ tak vyhrálo Rusko, třetí skončil Kazachstán a čtvrté Bělorusko.

Další obrněnce z Ruska a z Číny
Soutěž motostřelců „Suvorovskij natisk“ se standardně odehrávala za pomoci vozidel BMP-2, zatímco čínští vojáci používali typ ZBD-86A. Tento fakt však nepostrádá pikantnost, neboť se jedná o upravenou nelicenční kopii BMP. Nese ale odlišnou věž, která pochází z výsadkového vozidla ZBD-03 a obsahuje 30mm kanon a kolejničku pro protitankové střely HJ-73C. Číňané z nějakého důvodu nevyslali do této disciplíny některé z nových pěchotních vozidel (viz ATM 3/2016), ale jejich modernější obrněnce se objevily v jiných soutěžích. Jako příklad lze zmínit soutěž sil radiační, chemické a biologické ochrany „Bezopasnaja sreda“, ve které představoval standardní typ obrněnec RChM-4 na bázi transportéru BTR-80, kdežto tým „Říše Středu“ měl příslušnou verzi vozidla ZBL-09 (viz ATM 12/2015). Námořní pěchota se v soutěži „Morskoj děsant“ dopravovala vesměs v obrněncích BTR-82A, čínští vojáci však použili domácí pásová vozidla ZBD-05. Zajímavou sestavu techniky nabízela také disciplína „Čistoje něbo“, ve které se utkaly útvary protivzdušné obrany vojsk. Většina týmů nasadila ruské transportéry BTR-80 s přenosnými raketami Igla a automobily KAMAZ s dvojkanony ZU-23, zatímco Čína se také zde spolehla na vlastní techniku. Její vojáci tudíž použili šestikolové obrněnce ZSL-92, rakety QW-2 a automobily Shaanxi SX2150, na nichž byly umístěné dvojkanony Type 87, tj. vlastně verze zmíněné ruské zbraně, avšak v ráži 25 mm. Tím se současně dostáváme k další kategorii techniky, v níž Čína vsadila na své typy, a to k automobilům.

Ne tak docela čínské automobily
Již loňský ročník Armádních mezinárodních her zahrnoval také několik disciplín, které patřily do sektoru logistických a ženijních operací a v nichž Čína použila domácí vozidla. Letos tento postup zopakovala, a proto do Ruska přijela řada typů čínských vojenských automobilů. Patřil mezi ně i již zmíněný Shaanxi SX2150, vlastně kombinace podvozku ruského typu Ural-375 a kabiny francouzského vozu Berliet GBU 15. Jde tedy o vozidlo už zastaralé, byť zjevně dosud spolehlivé. Nejpočetněji však byla zastoupena jiná konstrukce, kterou lze charakterizovat jako „tažného koně“ čínské vojenské logistiky. Šlo o automobil Shaanxi SX2190 s nosností 8 tun a jeho deriváty, jako je nosič nástaveb SX2153 a sedlový tahač návěsů SX4323, který se objevil s podvalníkem TAZ-9540. Je však nutné poznamenat, že ani toto vozidlo se nemůže pochlubit ryze čínským původem, protože jde o licenční kopii rakouského vozu Steyr 91. Další značkou čínských nákladních vozů je BeiBen, občas označovaná též jako North-Benz, což odkazuje na fakt, že jde o společný podnik zbrojovky NORINCO a automobilky Mercedes-Benz. Není tak překvapivé, že produkty této značky, které dorazily do Ruska, představují přímé kopie vozidel řady Mercedes-Benz Actros. Také u nákladních vozů DongFeng EQ2102 s nosností od 3,5 do 5 tun je možno najít zahraniční kořeny, a to japonské automobily Nissan Diesel Condor. Ryze čínský ostatně není ani poslední nasazený typ automobilu, a sice lehký terénní Beijing BJ2022 Brave Warrior, vzniklý s asistencí americké firmy Chrysler.

Vozidla v ženijních disciplínách
Zřejmě nejzajímavější podívanou z hlediska techniky nabídla čtveřice soutěží, v nichž změřily síly útvary ženistů a mechaniků. Dostaly názvy „Inženěrnaja formula“, „Bezopasnyj maršrut“, „Otkrytaja voda“ a „Rembat“. Základní sestava vozidel pro první dvě obsahovala víceúčelový ženijní buldozer BAT-2, vozidlo pro hloubení zákopů MDK-3, ženijní tank IMR-2, automobil s těžkým mostem TMM-3 a plovoucí pásový transportér PTS-2. Číňané tam však použili svoji sestavu vozidel, z nichž některá se mimo území ČLR objevila veřejně snad poprvé. Jednalo se o stroj pro hloubení zákopů GJW-410, ženijní buldozer GCZ-110, ženijní tank GCZ-112 (tato dvě vozidla využívají podvozek z tanku ZTZ-96 nebo některého z jeho předchůdců), plovoucí pontonovou soupravu GZM-003 a konečně těžký most GQL-111 na osmikolovém automobilu značky BeiBen. V soutěži „Otkrytaja voda“ byla nasazena též další zajímavá technika ruského původu, mj. pontonová soulodí PMP či ženijní motorové čluny BMK-460. Standardní sestavu techniky pro soutěž ve vyprošťování, tažení a opravách „Rembat“ tvořila tři vozidla, jimiž byl vyprošťovací obrněnec BREM-1, vyprošťovací automobil REM-KL na šasi Ural-5323 (více o něm v ATM 2/2014) a pojízdná dílna MTO-UB1 na šasi Ural-4320. Čínský tým ovšem použil vyprošťovací tank na prodlouženém podvozku tanku ZTZ-96, vyprošťovací automobil na šasi BeiBen a pojízdnou dílnu Shaanxi SX2153. Tato technika zřejmě přispěla k faktu, že ve všech těchto čtyřech disciplínách získala Čína stříbrné medaile.
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