Zajímavosti v Moskvě (2):
Další technika na vítězné přehlídce

V minulém čísle ATM jsme přinesli podrobný popis některých nových a modernizovaných typů vozidel, které se předvedly na přehlídce konané 24. června. Ve druhé části se budeme detailně věnovat dalším obrněným a dělostřeleckým novinkám.

Nové i modernizované tanky
Jestliže nepočítáme historické tanky T-34-85, které byly získány z Laosu (a nejspíše pocházejí z linky společnosti ČKD), projížděly celkem čtyři typy moderních tanků. Samozřejmě nesměl chybět koncepčně nový T-14 na platformě Armata, ale okolo něj se hromadí stále více otázek. Navzdory oficiálním prohlášením je zřejmé, že se projekt hodně protáhl a zaznamenává různé problémy, jež se týkají mj. motoru a infračervených senzorů. Čerstvé zprávy říkají, že vozidlo dokončuje státní zkoušky a oficiálně vstoupí do služby na konci roku 2020 či na začátku roku 2021. Podnik Uralvagonzavod však zřejmě nemá kapacity na velkosériovou výrobu, a tudíž se zdá, že ruská armáda fakticky koupí jen malý počet (řádově desítky) kusů, čímž podpoří šance na export. Již se začíná hovořit i o vývoji dalšího tanku, ale páteř výzbroje ruských obrněných sil budou ještě dlouho tvořit modernizované verze stávajících typů, tedy T-72B3, T-80BVM a T-90M. Na přehlídce bylo dobře vidět, o kolik je nový T-14 větší než tyto tři starší platformy, na něž Rusko montuje stejné modernizační prvky (jako dynamický pancíř Relikt či zaměřovač střelce Sosna-U), aby zvýšilo jejich kompatibilitu. Lze také doplnit, že dříve neoficiální jméno T-72B3M (užívané pro variantu s pancířem Relikt a silnějším motorem, jež se poprvé objevila roku 2016) již získalo oficiální status, neboť ho nedávno použil i ministr obrany Šojgu. Tanky provázela do služby nedávno přijatá bojová vozidla BMPT Terminator, také u nich však platí, že primární motivací pro tento krok je podpora vývozu. Úspěch se ostatně již dostavil, protože první sériová vozidla BMPT začalo přebírat Alžírsko.

Vozidla s modulem AU-220M
Diváci mohli spatřit dvě obrněná vozidla nesoucí dvě odlišné verze modulu AU-220M Bajkal, který je vybaven 57mm rychlopalným kanonem. „Lehká“ verze tohoto modulu se nabízí i pod názvem DUBM-57 Kinžal a na přehlídce jí disponovalo těžké bojové vozidlo pěchoty T-15 na platformě Armata. Tato kombinace se poprvé objevila roku 2018 (více v č. 11/2018) a posléze došlo k několika změnám, které se týkaly zejména senzorů (více v č. 8/2019). Letošní varianta se z hlediska sestavy senzorů shoduje s tou z roku 2018, takže má senzor Peleng 1PN147 OES OP pro střelce a zaměřovač Peleng PPK pro velitele, modul však prodělal také jiné změny. Na první pohled zaujme zejména pancéřová ochrana pro odpalovací zařízení dvou protitankových řízených střel 9M120-1 Ataka-T na pravém boku. Hlavňová výzbroj se však nezměnila a stále ji tvoří 57mm kanon 2A91 (zásoba 80 nábojů, kadence 80 ran za minutu) a kulomet 6P7K čili PKTM (zásoba 500 ran), avšak oproti předchozím verzím letos chyběly dýmové granátomety. „Těžká“ verze věže AU-220M tvoří součást protiletadlového komplexu 2S38 Derivacija-PVO neboli ZAK-57, v němž je instalována na šasi BMP-3. Nese kanon 2A90, jenž se od 2A91 liší vyšší kadencí, která činí až 120 ran za minutu. Modul obsahuje 148 nábojů a kromě toho 1000 ran pro 7,62mm kulomet PKTM. Samozřejmě nese i pokročilou sestavou senzorů včetně dvou optických bloků OES OP (podrobně viz ATM 5/2020).

Houfnice Koalicija-SV a Msta-SM
Další zbraň nové generace, s níž se veřejnost mohla poprvé seznámit v roce 2015, představuje samohybná houfnice 2S35 Koalicija-SV ráže 152 mm. Letošní přehlídky se zúčastnila podoba vybavená novým prvkem, na kterém se pracuje již řadu let a který má výrazně zvýšit přesnost palby na dlouhou vzdálenost. Systém zvaný RBS-K (radioballističeskaja stancija) byl vyvinut v podniku OAO KB Kuncevo a tvoří jej dvě ploché hranaté antény, které plní dvě funkce, a to radiolokační sledování dráhy vlastních vystřelených granátů a vysílání ovládacích signálů pro nový typ zapalovače na granátech. Tento zapalovač je opatřen malými rozklápěcími ploškami, které se po obdržení signálu ve správné chvíli rozevřou. Tím zastaví rotaci projektilu, která by jinak v závěrečné fázi letu granátu způsobila zhoršení přesnosti jeho dopadu v podélné rovině. Velkou finanční a logistickou výhodu tohoto řešení znamená skutečnost, že nový zapalovač se dá namontovat i na již existující munici. Podobně jako v případě tanků bylo možno i porovnat rozměry samohybné houfnice Koalicija-SV se stávající zbraní stejné kategorie, tzn. s houfnicí 2S19M2 Msta-SM. Slovní označení Msta-SM se původně zamýšlelo pro zbraň 2S33, což byla komplexní modernizace typu 2S19 Msta-S, která ale zůstala jen v prototypu. V poslední době však ministerstvo obrany začalo používat název Msta-SM právě pro modernizovanou obměnu 2S19M2, která se dodává od roku 2012 a dostala mj. odolnější hlaveň, zdokonalenou soustavu řízení palby a výkonnější nabíjecí zařízení, díky němuž se nejvyšší kadence zvyšuje z původní hodnoty 7 až 8 ran za minutu na 10 ran za minutu.

BMP-2M s modulem Běrežok
Ruská armáda dosud provozuje tisíce bojových vozidel pěchoty BMP-1 a BMP-2, a ačkoliv si je nepochybně vědoma nedostatků těchto platforem, ve svých plánech s nimi pořád počítá, ale samozřejmě v modernizovaných podobách. Od roku 2018 tedy odebírá vozidla BMP-2M, pro něž se někdy užívá i označení B-22 a která nesou nový bojový modul B05Ja01 Běrežok. Jde o výrobek zbrojovky KBP, jež jej vede pod označením TKB-844. Primární výzbroj tvoří 30mm kanon 2A42 (zásoba 500 nábojů), vedle kterého je umístěný 7,62mm kulomet PKTM (zásoba 2000 nábojů). Na zádi modulu je posazena lafeta s automatickým granátometem AG-17D ráže 30 mm (zásoba 300 ran) a na každé straně modulu jsou nainstalovány dvě protitankové řízené střely 9M133M Kornet-D. Samozřejmostí jsou dýmové granátomety systému 902B Tuča ráže 81 mm. Do přístrojové výbavy náleží kombinovaný denní a noční zaměřovač pro střelce, jenž je opatřen laserovým dálkoměrem s dosahem 10 km, a stabilizovaný zaměřovač velitele, který se nachází na otáčivé základně na zádi modulu. Vozidla BMP-2M směřují zejména k útvarům Centrálního vojenského okruhu a ještě před začátkem výroby pro domácí armádu byla dodána do Alžírska. Existuje rovněž zjednodušený modul Běreg, který postrádá granátomet AG-17D, nese jenom dvě protitankové rakety Kornet-D a je určen pro výsadková vozidla BMD-2, která by poté měla dostat označení BMD-2M neboli B-23.
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