Zajímavosti v Moskvě (1):
Technika na vítězné přehlídce

V minulém čísle ATM jsme publikovali reportáž z vojenské přehlídky, jež se konala 24. června v Moskvě a přinesla působivou škálu nových a modernizovaných typů techniky. K některým se proto ještě nyní vracíme podrobnějším popisem.

Vozidlo B-15 s věží Epocha
Na minulých přehlídkách se oficiálně předvedla dvě vozidla na nové střední pásové platformě Kurganěc-25, a to obrněný transportér B-10 vyzbrojený kulometným modulem 6S21 a bojové vozidlo pěchoty B-11 s dálkově ovládaným modulem Bumerang-BM, jenž nese 30mm kanon 2A42, 7,62mm kulomet PKTM a čtyři protitankové řízené střely Kornet-D. Kromě toho se ví, že vzniklo také obrněné vyprošťovací vozidlo B-12. Zatím nejnovější verze, jež se objevila na letošní přehlídce, dostala označení B-15 a věžový modul 32B01 Epocha, který nejspíše vznikl evolucí modulu Bumerang-BM (pro který se tudíž v minulosti nepřesně užíval název Epocha). Primární výzbroj nového modulu reprezentuje 57mm nízkotlaká zbraň 2A94, označovaná také APGB (avtomatičeskaja puška granatomjotnoj ballistiki, resp. automatický kanon s balistikou granátometu), v podstatě derivát pěchotního granátometu AGS-57 alias LŠO-57. V modulu se nalézá zásoba 187 nábojů, a sice 124 nábojů 3UOF27 s tříštivo-trhavými střelami 3OF91 a 63 nábojů 3UBM21 s podkaliberními průbojnými střelami 3BM76. Modul nese opět též kulomet 6P7K neboli PKTM a čtyři protitankové řízené střely 9M133M Kornet-D, avšak nově přibylo výsuvné odpalovací zařízení pro osm malých řízených střel 9M134 Bulat. Ty užívají navádění po laserovém paprsku a jejich max. dostřel údajně činí 2 až 3 km. Vznikly především k ničení méně odolných bodových objektů, proti nimž nemá smysl vypouštět protitankové rakety, tedy např. terénních automobilů či kulometných hnízd. Obrněnec B-15 má též dva systémy aktivní ochrany, a sice systém „hard-kill“ s šestnácti efektory (dvanácti pod věží a čtveřicí na přídi) a „soft-kill“ s čtyřmi dvojicemi dýmových granátometů.

Modernizace obrněnce BMP-3
Mezi méně nápadné novinky patřila modernizovaná podoba bojového vozidla pěchoty BMP-3 s novou sestavou elektroniky, jež se v jednom exempláři vyskytla již loni v Sankt-Petěrburgu. Vymizel původní kombinovaný (denní a pasivně-aktivní noční) zaměřovač pro střelce 1K13-2 (na stropě věže vlevo po směru jízdy) a dva k němu příslušející infračervené světlomety, které zajišťovaly aktivní přísvit. Na místě zaměřovače se nyní nalézá nový senzor B03S03 Sodema, jenž zabezpečuje rozpoznání cíle o velikosti tanku na dálku okolo 5500 m ve dne a s pasivním infračerveným kanálem na vzdálenosti cca 3000 m v noci. Pomocný zaměřovač střelce PPB-2 na věži zůstal zachován. První světlomet na čele věže byl demontován bez náhrady, kdežto na pozici druhého světlometu u poklopu velitele je umístěn infračervený laserový ozařovač PL-1. Zastává roli pomocného přísvitu nočního vidění, který oproti běžnému světlometu nabízí větší dosah a intenzitu a menší riziko zjištění nepřítelem.

Vozidla KAMAZ Tajfun-K 4x4
Po Rudém náměstí projížděla tři provedení obrněného terénního vozu KAMAZ Tajfun-K 4x4, resp. dvě různě vyzbrojené varianty vozidla K-53949 pro pozemní jednotky a vozidlo K-4386 Tajfun-VDV pro výsadkáře. Posledně jmenovaný typ se vyznačuje rozměrnou věží 32V01, ve které je lafetován 30mm kanon 2A42  (zásoba 300 nábojů) a 7,62mm kulomet PKTM (zásoba 1200 ran). Modul, označovaný také jako BM-30-D, je dálkově řízený a nese sestavu denních a nočních senzorů. Na části obrněnců K-53949 se nacházely manuálně ovládané kulomety Kord ráže 12,7 mm na střelištích 6U16, kdežto zbývající obrněnce měly dálkově ovládané zbraňové stanice 5EC16U (alias Elektromašina BM-3) se stejným typem zbraně. Stanice má zásobu 250 nábojů, denní a infračervený zaměřovač a laserový dálkoměr. Vozy série Tajfun slouží rovněž jako základ mnoha speciálních prostředků, např. obrněnce pro výsadkářské protivzdušné týmy Tajfun-PVO nebo obrněného sanitního vozu Linza.

Minovací prostředek ISDM
Jako jedna z nejvíc očekávaných novinek byl představen ženijní systém pro dálkové minování ISDM (inženěrnaja sistěma distancionnogo minirovanija), který vznikl v podniku NPO Splav, a sice v rámci úkolu Zemledělije-I. První informace spolu s počítačovým zobrazením, které se kromě malých detailů shoduje s reálnou podobou, byly zveřejněny v roce 2016, ale od té doby se objevilo jen málo zpráv. Do systému náleží dvě vozidla, bojové a nabíjecí, obě umístěná na osmikolovém podvozku KAMAZ-6560-1345. Bojové vozidlo nese dva svazky po 25 hlavních ráže 122 mm, z nichž odpaluje rakety s náplní protipěchotních či protitankových min na dálku až 15 km. Nabíjecí vozidlo pak transportuje dva náhradní svazky (tedy dalších 50 hlavní) a na zádi vozu se nalézá jeřáb pro jejich rychlou výměnu. Na tomto místě lze připomenout, že také pro starší 122mm raketomety byly vyvinuty kontejnerové rakety 3M16, 9M22K a 9M28K, jež pokládají různé zemní miny řad PFM, POM a PTM.

Systém pobřežní obrany 3K60 Bal
Vůbec poprvé mohli diváci v Moskvě spatřit raketový systém pobřežní obrany 3K60 Bal, jenž byl zaveden do výzbroje ruského námořnictva v roce 2008. Tvoří jej tři základní typy vozidel, které užívají běloruské šasi MZKT-7930 Astrolog. Samohybné vypouštěcí zařízení 3S60 nese kontejnery pro celkově osm protilodních střel 3M24 Uran, jejichž letecká verze je známa jako Ch-35. Transportní a nabíjecí vozidlo 3F60 dopravuje dalších osm raket a disponuje i jeřábem pro rychlou výměnu kontejnerů. Třetí prvek 3C61 se označuje též jako SKPUS (samochodnyj komandnyj punkt upravlenija i svjazi) a stará se o velení a komunikaci. Nese výkonný pasivní a aktivní radiolokační přístroj Monolit-B, jenž může zjistit hladinový cíl ve vzdálenosti až 250 km v aktivním, popř. 450 km v pasivním módu. Základní verze střely 3M24, která se nápadně podobá americkému typu Harpoon a užívá radiolokační navádění, nabízí max. dostřel 120 km, avšak zdokonalená verze má dosah až 260 km. Standardní sestava systému Bal zahrnuje jeden až dva prvky 3C61 a po čtyřech vozidlech 3S60 a 3F60. Komplet se dočkal i exportní varianty Bal-E, která byla prodána do Vietnamu a Venezuely.
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