Vostok-2018:
Rekordní cvičení ruské armády

Ve dnech od 11. do 17. září 2018 se na ruském Dálném Východě odehrálo velké vojenské cvičení Vostok-2018, kterého se zúčastnily i kontingenty Číny a Mongolska. Ačkoli počty zapojených vojáků a techniky patrně nebyly tak velké, jak se oficiálně tvrdilo, zajisté šlo o jedno z nejrozsáhlejších cvičení za poslední roky.

V Rusku se každý rok koná jedno velké strategické cvičení, jež podle místa konání nese název Zapad, Centr, Kavkaz či Vostok. V loňském roce vyvolalo značné znepokojení cvičení Zapad, které se odehrávalo ponejvíce v Bělorusku, zatímco letos přišla řada na Dálný Východ, kde se uskutečnily manévry série Vostok. Kromě ruské armády se zapojili také Číňané a Mongolové, byť jejich angažmá mělo spíše symbolickou povahu, protože Čína nasadila zhruba 3500 mužů a 400 vozidel, zatímco ze strany Ruské federace se účastnilo údajně asi 300 000 mužů, 36 000 tanků a jiných vozidel, 1000 letadel a 80 válečných lodí. Tato čísla jsou samozřejmě nesmírně působivá, ovšem řada zahraničních komentátorů tvrdí, že ve skutečnosti byl počet zapojených ruských vojáků a vozidel výrazně menší. Pokud v případě cvičení Zapad je evidentní tendence uvádět oficiálně počty spíše menší, pak pro Vostok platí spíše opak, protože toto cvičení hrálo též ohromnou propagandistickou roli. Rusko tak pravděpodobně užívá praxi, k níž občas sahal Sovětský svaz, který coby oficiální čísla uváděl prosté součty tabulkových stavů všech útvarů, které se cvičení formálně účastnily, ačkoli ve skutečnosti se do operací zapojila třeba jen malá část celého útvaru. Cílem cvičení každopádně bylo prověřit připravenost orgánů, které mají na starosti udržování a přesuny jednotek na velké vzdálenosti a zapojení záložních sil, vedle toho šlo o pochopitelně o test bojových schopností a v neposlední řadě o spolupráci mezi Ruskem a Čínou (byť jejich reálné vztahy mají k oficiální „idyle“ hodně daleko). Na cvičení se testovaly i některé moderní typy bojové techniky, např. bezpilotní letouny pro pozorování bojiště, jež se významně podílejí na efektivitě nasazení ozbrojených sil.
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Ruské speciální jednotky se inspirovaly různými příklady ze Západu a začaly provozovat také terénní čtyřkolky. Snímek zachycuje typ AM-1 s nosností cca 150 kg, vlastně vojenskou verzi civilního vozidla RM 500-2 značky Russkaja mechanika.

O dělostřeleckou podporu se postaraly mj. samohybné houfnice 2S7M Malka, jak se označuje modernizovaná verze 203mm zbraně 2S7 Pion. Max. dostřel činí cca 47 km a k dispozici jsou i granáty s koncovým naváděním. Ruská armáda navíc dodnes skladuje i několik typů 203mm nukleárních granátů s ekvivalentem řádově v kilotunách.

Mezi hlavní typy bezpilotních taktických letounů v ruské armádě se řadí typ Orlan-10, jenž se vypouští z katapultu. Hmotnost činí 16 kg, z čehož až 5 kg tvoří užitečné zatížení, ve vzduchu vydrží až 16 hodin a dosahuje rychlosti 150 km/h. Je známo, že tyto prostředky byly nasazeny mj. v konfliktu na východě Ukrajiny a nad Sýrií.

Neobvyklý záběr shora ukazuje nabíjení protivzdušného raketového systému dlouhého dosahu S-300PM. Každé odpalovací zařízení má celkem čtyři kontejnery pro radarem naváděné střely s max. doletem 150 km a výškovým dostupem 27 000 m.

Mezi nejvýznamnější nasazené typy letecké techniky se řadil stíhací bombardér Suchoj Su-34, v kódu NATO známý jako Fullback. Jde o speciální derivát konstrukce stíhačky Su-27 a může přepravit až 8000 kg přesně naváděných pum a raket.

Na cvičení Vostok-2018 se objevila též mj. nová verze modernizovaného tanku T-72B3, která byla poprvé zaznamenána v roce 2016. Od základní podoby T-72B3 se odlišuje zejména vyšší úrovní odolnosti, protože obdržela nový dynamický pancíř Relikt. Navíc má výkonnější motor V-92S2F a modernizovaný 125mm kanon 2A46M-5-01.

Na pořádek při cvičení i doprovodných akcích musela dohlížet ruská vojenská policie, do jejíž výbavy náleží např. šestikolové obrněné vozy KAMAZ-63968 Tajfun-K. Vozidlo o hmotnosti 21 tun přepraví dvoučlennou osádku a dalších šestnáct vyzbrojených vojáků. Vojenská policie ruské armády již své „Tajfuny“ úspěšně nasadila i v Sýrii.

O ženijní práce se částečně staraly i robotické systémy, jako je odminovací prostředek Uran-6, který pochází od firmy 766 UPTK. Vozidlo o váze 6 tun může nést různá odminovací zařízení a jeho ovládání je možné na vzdálenost přes 800 m.

V rámci cvičení proběhly také operace výsadkových vojsk. Na fotografii se nalézá samohybné dělo 2S9 Nona-S v konfiguraci pro shození na padáku. Jeho 120mm drážkovaná zbraň dovede zastat roli minometu, houfnice a kanonu a nabízí max. dostřel cca 12,8 km. Vozidlo váží 8 tun a k vysazování nejčastěji slouží letouny Il-76MD (vzadu).

Na cvičení se testovaly též výrobky firmy ZALA Aero, jež patří do Koncernu Kalašnikov. Její nabídka obsahuje zejména malé drony a vedle nich zvláštní „elektronickou pušku“ REX-1, jež se řadí do nyní velmi lukrativního sektoru zbraní proti dronům. Funguje vlastně coby směrový rušič, který ruší ovládací a navigační signály dronů.

Čínský kontingent nasadil např. bojová vozidla pěchoty ZBD-86, jak se označuje čínská kopie známého sovětského obrněnce BMP-1. Mezi Rusy to muselo vzbuzovat rozpaky, jelikož ČLR na výrobu tohoto vozidla od Moskvy nikdy nezískala licenci.

Páteřním typem tanku čínské armády je ZTZ-96, jenž se proto účastnil i cvičení Vostok-2018. Reprezentuje vrchol druhé generace čínských tanků a jeho výzbroj obsahuje 125mm kanon se samočinným nabíjením. Vzniklo rovněž několik modifikací pro světový trh (VT1, VT2, VT4) a mezi odběratele patří např. Súdán, Maroko a Thajsko.
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