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Ruská vláda utratí v nejbližších deseti letech 22 bilionů rublů na rekonstrukci
ruských ozbrojených sil.
V rámci Státního programu zbrojení se plánují na léta 2011 až 2020 pro armádu
rozsáhlé nákupy:


1000 vrtulníků



600 bojových letounů



100 vojenských lodí



mezikontinentální rakety nové generace



poslední systémy PRO

http://www.youtube.com/watch?v=6OPmBImx4oA&feature=player_embedded

Ruská stíhačka páté generace T-50 je levnější, lehčí a rychlejší.
Je to jedinečný konkurent amerického F-22 Raptor na světových
trzích. Je o 30% levnější a o 2 tuny lehčí a jedenapůlkrát rychlejší. Bez
tankování uletí 4300 km. Naproti tomu F-22 musí tankovat po 2500
km. T-50 vzlétne prakticky z místa, na rozjezd mu stačí 350 m, F-22
musí mít 915 m.

Ruská stíhačka Su-35S porazila při kybernetických zkouškách před
očima amerických generálů svůj americký analog F-35. Nejvyšší rychlost
Su-35 je jedenapůlkrát vyšší než F-35: 2500 km/h oproti 1700 km/h. F-35
dolétne na jeden vzlet 2200 km, kdežto Su-35 3600 km. Poté je nutno
dotankovávat. Su-35 za jeden vzlet sestřelí 12 nepřátelských letadel, na 5
vzletů vypustí 60 raket.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nhigI6ioKLM

MIG-35 je osazen novým radarem Žuk, který zachycuje pohyblivé
objekty na vzdálenost 250 km. Přídatný systém páté generace,
tyto druhé oči MIG-35, navádí letadlo na cíl. Letadlo sleduje
najednou 30 cílů a napadá 8 objektů současně.

Frontový bombardér Su-34. V roce 2008 mělo Rusko
pouhý jeden tento letoun. Je to hrdina vojenského konfliktu s
Gruzií v srpnu 2008 na území Jižní Osetie. Tehdy Juščenko
prodal levně Saakašvilimu protivzdušný raketový komplex
Buk-M1 a silný radar 36D6. Radar identifikoval ruská letadla
a Buk po nich pálil. První seriový Su-34 Buku poškodil paměť,
v třetím dnu války zničil radar 36D6 a vyřadil veškerou
gruzínskou PRO.

Vrtulník Mi-28N „Noční lovec“, je hlavní
útočný vrtulník ruské armády. Rovněž je znám jako
létající tank. Je vybaven protitankovým dělem 2A42,
jehož rychlost střelby je až 800 výstřelů za minutu.
Americký vrtulník Apache umožňuje jen 625
výstřelů za minutu. Mi-28N zůstává nad cílem
mimořádně nízko, pouhých 5 metrů. Na vzdálenost
1,5 km se odchyluje jen 15 mm. Ze vzdálenosti 1500
metrů prorazí střela pancíř o tloušťce 15 mm.

Ruský bojový vrtulník K-52 Aligátor, velitelský stroj
armádních jednotek a námořní pěchoty. Dvoumístné
vylepšení legendárního Černého žraloka. K-52 velí
skupině bojových vrtulníků Mi-28N. Kolem cíle vytváří
„smrtelný trychtýř“. Plní unikátní úkol nejvyšší pilotáže.
Kolem cíle nepřetržitě krouží a ostřeluje jej. Palubní
raketový komplex vrtulníku Vichr vyřadí tankovou rotu za
3 minuty. K-52 ničí vzdušné cíle samonaváděcími
raketami

R-73.
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protitankového děla 2A42 stejně jako Mi-28N.

z

Projekt Borej, raketová ponorka strategického určení.
Vojenský závod postaví do roku 2020 pro armádu 8 těchto
ponorek. Jedna z nich, Jurij Dolgorukij, je už hotová. Zde se
zkoušejí rakety Bulava. Jaderný reaktor nové generace
umožňuje sestup ponorky do hloubky 480 metrů. Ponorka je
schopna nezávislé plavby po dobu tří měsíců. Má pětkrát nižší
hlučnost

než

ponorky

starší

výroby.

Je

prakticky

nehlučná.

Bulava je nejnovější balistická raketa pro ponorky Borej. 1. července 2011
byla dána do sériové výroby. Jejích 10 jaderných bloků mění trajektorii
podle potřeby. Raketa překonává jakýkoliv systém PRO, včetně
kosmického. Z ruských vod vzdálených 8 tisíc km doletí do kteréhokoliv
bodu na území USA nebo Číny.

Do roku 2020 obdrží ruské námořnictvo 6 víceúčelových
korvet Stěreguščij, každou v ceně 10 miliard rublů. Je to
korveta určená k torpédování ponorek raketami X-35. Lodě
atakuje na vzdálenost do 130 km. Zasahuje pobřežní cíle.
Soustava děl pálí s frekvencí 30 ran za minutu. Loď je
připravena k sériové výobě. Protivzdušný raketový komplex
Kortik-M sestřeluje vzdušné cíle ve výšce 10 km. Stěreguščij je
kompaktní korveta, na jejíž palubu se vejde protiponorkový
vrtulník K-27 .

Triumf: Do roku 2020 bude mít armáda 56 divizí
vybavených

protivzdušným

raketovým

komplexem S-400 nové generace. Komplexy se
otevřou během pěti minut a během čtyř minut zničí až
na vzdálenost 400 km najednou 36 cílů. Ve výšce 35
km sestřelí jaderné bojové hlavice. Systém zjišťuje
neviditelná letadla nepřítele.
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raketových komplexů Iskander. Hlavní důvod
Ruska k tomuto kroku je umístění americké PRO ve
Východní Evropě. Vzdálenost mezi Kaliningradem a
Varšavou je 280 km. Iskander má dosah 500 km.
Raketa s rychlostí 2100 m/s doletí do Varšavy za 2
minuty 22 vteřin. Voják námořní pěchoty NATO si za
tu dobu ani nevyčistí zuby.

Tu-160 (Bílá labuť) je nejmohutnější bombardér na
světě. Je to nosič raket ruského letectva. Bez tankování doletí
přes třetinu délky rovníku – 14 tisíc km. Na palubě nese až 40
tun zbraní. Ve výšce 15 tisíc metrů doletí za 3 hodiny do New
Yorku. Jedna bomba, kterou nese, váží 1500 kg.

Stěžejní bojový tank ruské obrany T-90: pýcha ruské armády.
Létající tank překoná řeky hluboké 5 metrů a zákopy široké 3
metry. Šplhá po metrových stěnách. Při zkouškách se německý
tank Leopard k němu nedokázal přiblížit na bližší vzdálenost než
2,5 km.

Mezikontinentální mobilní balistická raketa RS24 Jars. Nový ruský jaderný štít. Loni byly uvedeny do
provozu dvě hlídkové raketové divize v Ivanovské
oblasti. Dosah raket Jars je 12 tisíc km. Nese 4 bloky o
síle 300 kilotun. Jaderný štít budoucnosti je pak nová
modifikace raket Topol-M. Jars se po zemi soustavně
přemisťuje a tudíž není možno zjišťovat jej pomocí
satelitů. V množství falešných cílů není možno bojové
bloky rozeznat. Mohutnost výbuchu jedné bomby RS-24
lze srovnat s účinkem 67 atomových bomb USA v Hirošimě v roce 1945. Jedna raketa Jars může zničit např. tři Los
Angeles naráz.

