Indická přehlídka:
Vozy Tatra v exotických službách

V indickém hlavním městě New Delhi se dne 26. ledna 2018 konala velkolepá přehlídka, která obsahovala i několik vyspělých zbraňových a senzorových systémů. Není jistě bez zajímavosti, že část z nich využívá podvozky automobilů značky Tatra.

Mezi nejvýznamnější indické státní svátky se řadí 26. leden, tzv. Den republiky, protože právě toho dne byla v roce 1950 vyhlášena ústava samostatné Indie. Každý rok se tedy koná i veliká přehlídka, kde se kromě groteskních alegorických vozů vyskytují vojenské jednotky, vozidla a letectvo. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se veřejnosti poprvé předvedla jedna důležitá novinka z indického arzenálu, a sice podzvukové střely s plochou dráhou letu Nirbhay. Spolu s nimi se v ulicích New Delhi ukázaly i nadzvukové protilodní střely BrahMos, protiletadlové komplety Akash a mobilní radiolokátory Ashwini a Swathi, tzn. převážně typy postavené na podvozcích od indické pobočky firmy Tatra. Nechyběly ani obrněnce, a sice tanky T-90S Bishma, vozidla BMP-2 Sarath či mostní tank BLT-72. Nad městem burácela i nadzvuková letadla Su-30MKI, MiG-29, Jaguar a LCA, dopravní stroje C-130J Hercules a C-17 Globemaster III, radiolokační letoun Netra AEW&CS a vyzbrojené vrtulníky HAL Rudra.
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Hlavní novinkou byla střela s plochou dráhou letu Nirbhay, jejíž první test proběhnul v březnu 2013. Startuje kolmo, s letovým proudovým motorem dosahuje rychlosti asi 840 km/h a na cíl přepravuje konvenční nebo jadernou hlavici o váze 300 kg. Max. dolet se pohybuje mezi 1000 a 1500 km. Oficiální vstup do služby se plánuje letos.

Protiletadlový raketový systém středního dosahu Akash částečně čerpá ze sovětského systému Kub, pochopitelně však využívá soudobou elektroniku. Max. dálkový dosah střel činí 30 km a výškový dostup 18 000 m. Varianta pro armádu je postavena na pásovém podvozku, kdežto ta v letectvu má podvozky Tatra. Každý oddíl tvoří čtyři odpalovací zařízení, radiolokátor Troop Level Radar a řídicí středisko; pluk má čtyři takové oddíly.

Dělostřelecký radiolokátor Swathi WLR (Weapon Locating Radar) vznikl na základě přístroje Rajendra z protiletadlového kompletu Akash. Využívá princip pasivního elektronického řízení paprsku a slouží k určování pozic nepřátelských zbraní na vzdálenost cca 40 km. Do služby se dostal v roce 2008 a armáda si hodlá pořídit 28 kusů.

Mezi nejvýkonnější senzorové systémy indického letectva patří mobilní radiolokátor Ashwini, o němž se hovoří jako o „4D radaru“, což znamená schopnost neustále zaznamenávat polohu i rychlost cílů ve všech rozměrech. Využívá aktivní elektronické řízení paprsku a může zachytit objekt o velikosti stíhacího letounu na dálku až 200 km.

Jistě nejznámější zbraní indické výroby je řízená raketa BrahMos, která vznikla jako výsledek spolupráce s Ruskem, resp. jako modernizace ruské protilodní zbraně Oniks/Jachont. Využívá náporový motor, s nímž dosahuje rychlosti Mach 3 a nese hlavici o hmotnosti 200 kg na dálku až 450 km. Dokáže napadat i pozemní cíle a probíhá vývoj modernizovaného provedení, které má nabízet rychlost až Mach 5 a max. dostřel až 800 km.

Indie patří mezi největší provozovatele tanků T-72 а vlastní kolem 2400 v licenci postavených vozidel verze T-72M1, která mají místní název Ajeya. Součástí jejich podpory jsou též mostní tanky BLT-72, jež nesou mosty s nůžkovou konstrukcí s délkou 20 a 22 m a nosností 60, resp. 70 tun. Indická armáda již provozuje nejméně 12 kusů.

Publikace: ATM 3/2018

