Běloruská přehlídka:
Oslavy vítězství navzdory pandemii

V Rusku byla přehlídka 75. výročí ukončení druhé světové války zredukována na leteckou část a slavnostní salvy, kdežto běloruský prezident Lukašenko se rozhodl, že se přehlídka v Minsku uskuteční podle plánu. Kromě výzbroje běloruské armády se již tradičně představila také řada novinek z nabídky tamního zbrojního průmyslu.

Středem běloruského hlavního města pochodovalo přes 3000 mužů, po nichž projelo 185 kusů pozemní techniky. Následoval průlet 42 vrtulníků a letounů, mezi nimiž se ukázala jedna nová položka z výbavy běloruského letectva, a sice čtyři stroje Su-30SM, kdežto kolona pozemních sil nabídla hlavně pohled na už známé typy vozidel. Komentář zdůrazňoval, že převažují typy, jejichž výrobu či modernizaci zajistily domácí firmy. Diváci tudíž spatřili např. tanky T-72B3, obrněné transportéry BTR-70MB1, průzkumné obrněnce Kajman, vozy Lis-PM (tedy licenční kopie typu GAZ Tigr) a raketomety BM-21A BelGrad a Polonez, ale také vozy čínské výroby Bogatyr a Drakon. Novinky v armádní výzbroji zahrnovaly především několik komunikačních prostředků, mj. systém troposférického spojení R-432 Gorizont či systém družicového spojení R-443 Voschod. Následovala prezentace domácího průmyslu, jenž ukázal mj. lehký raketomet Flejta ráže 80 mm, raketomet Uragan-M ráže 220 mm, komplety protivzdušné obrany Osa-2B a Buk-MB3K či několik obrněných automobilů. Představila se i trojice radiolokátorů Rosa-M, Vostok-3D a RLS-150 či rozsáhlé spektrum prostředků bez osádky. Kromě pozemních robotů Berserk a Vistl se jednalo o celkem devět bezpilotních letadel, a to terčový letoun Berkut-BM, taktické letouny Grif, Kondor a Burevěstnik-MB, vrtulníček Indela I.N.Sky, lehký průzkumný letoun Bekard-1, útočný prostředek (resp. vyčkávající munici) UBAK-25 a konečně ozbrojené kvadrokoptéry Barražirujuščaja truba a Kvadro-1400. V Minsku je vezly automobily od firmy MZKT, jež ukázala také nový sedlový tahač MZKT-741501 s návěsem o nosnosti 52 tun a jež se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější běloruské značky.
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Firma OOO BSVT-novyje těchnologii prezentovala lehký raketomet Flejta, který používá šasi obrněného vozu Asilak ARS-6. Nese odpalovací zařízení pro 80 původně leteckých raket S-8, které mají ráži 80 mm a nabízejí dostřel až 3000 m.

Tento snímek zobrazuje sestavu čtyř bezpilotních strojů; zleva odshora Barražirujuščaja truba, Kvadro-1400 (oba pocházejí od značky OAO KB Displej a nesou jednu, resp. dvě pancéřovky RPG-26), vyčkávající munice UBAK-25 s dosahem 25 km a taktický stroj 1LA-120K Kondor (oba tyto typy dodává 558. letecký opravárenský závod).

Veřejnost mohla spatřit také radiolokátor RLS-150 od společnosti NP OOO OKB TSP. Náleží mezi typy s elektronickým řízením paprsku, pracuje v pásmu S a objekt s radarovou odraznou plochou 1 m2 letící ve výšce 25 m zachytí na 150 km.

Sovětský 220mm raketomet Uragan se v Bělorusku dočkal přestavby na provedení Uragan-M. Vedle odpalovacího vozidla 9P140MB s šestnácti hlavněmi zahrnuje tento systém též nabíjecí vozidlo 9T452MB, obě na šasi MZKT-631705-364R5.

Běloruská armáda provozuje též lehké obrněné automobily Bogatyr a Drakon, jak se nazývají vozy čínské výroby DongFeng EQ2050 Mengshi a Dajiang CS/VN3. Tento snímek zachycuje spojovací úpravu druhého z nich od firmy OOO AGAT-sistěmy upravlenija, od které pochází rovněž nové obrněné spojovací vozidlo Kajman-KAS.

Diváci mohli spatřit též dva pozemní bojové roboty od firmy OOO BSVT-novyje těchnologii. Vedle již známého systému Berserk se dvěma 7,62mm kulomety to byl nový robot Vistl, jenž nese osmnáct hlavní pro původně letecké neřízené rakety kalibru 57 mm. Vozidlo s autonomií 24 hodin lze dálkově ovládat na vzdálenost 3500 m.

V nabídce běloruských bezpilotních prostředků figuruje také terčový letoun Berkut-BM, který pochází od společnosti Indela. Pro protivzdušnou obranu dokáže imitovat cíle o odrazné ploše mezi 1 a 30 m2 a dosahuje max. rychlosti 400 km/h.

Společnost OAO KB Radar předvedla dva typy radiolokátorů, a sice 3D komplet Vostok-3D a typ Rosa-M (na fotografii), jenž slouží pro detekování nízko létajících cílů. Anténa usazená na 35 m vysokém stožáru užívá elektronické směrování paprsku a objekt o odrazné ploše 1 m2 ve výšce 25 m dokáže zachytit na vzdálenost 35 km.

Centrem Minsku projel i čtyřkolový obrněnec UBP (universalnaja bojevaja platforma) značky NP OOO OKB TSP, který kvůli přehlídce dostal maskovací nátěr (na snímku vlevo; podrobně jsme o něm psali v č. 12/2019). Objevil se i šestikolový vůz Zaščitnik (vpravo) či dvě varianty čtyřkolového obrněnce MZKT-490100 Volat V1.

Do výzbroje běloruské armády nedávno vstoupilo několik spojovacích systémů od společnosti OOO AGAT-sistěmy upravlenija, např. komplet pro troposférické spojení R-432 Gorizont (na snímku) či systém satelitní komunikace R-443 Voschod.

Obdobně jako na loňské přehlídce se objevil i protiletadlový komplet Buk-MB3K (více o něm najdete v č. 12/2019). Vpravo za ním projíždí nový těžký sedlový tahač MZKT-741501, který táhne podvalník MZKT-720100 s max. nosností 52 tun.

Ve vzdušné části přehlídky mohli diváci spatřit zejména novinku v podobě čtyř víceúčelových bojových letadel Suchoj Su-30SM. V listopadu 2019 přelétla z Ruska na běloruskou základnu Baranoviči a postupně by mělo dorazit ještě osm kusů.
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