Novinky z Uzbekistánu:
Výroba obrněnců ve Střední Asii

Uzbekistán nepatří mezi země, které by se vyskytovaly v zahraničních rubrikách příliš často, a to navzdory skutečnosti, že se nachází ve strategicky vysoce důležité oblasti Střední Asie, v níž bojují o vliv Rusko, Čína, USA a Turecko. Od všech Uzbekistán nakupuje techniku, ale usiluje také o budování domácího obranného průmyslu.

Jakožto republika někdejšího Sovětského svazu reprezentuje Uzbekistán součást tzv. blízkého zahraničí, které Rusko považuje za svou tradiční zónu zájmů. Vliv Moskvy ve Střední Asii ale v posledních letech slábne, a to zejména ve prospěch Číny, částečně i USA a také Turecka, jež sází na turkický původ mnoha národů regionu. To všechno se samozřejmě odráží také v oboru vojenské techniky, kterou středoasijské republiky nakupují, případně i vyrábějí, neboť některé usilují rovněž o technologické transfery, které jim umožňují vyrábět kopie zahraničních typů a následně se pouštět také do domácích konstrukcí.

Nákupy od různých velmocí
V ozbrojených silách Uzbekistánu dosud dominují automobily pocházející ještě ze sovětských časů, ale země samozřejmě nakupuje také nová vozidla, mj. typy GAZ Tigr nebo GAZ Sadko. Stala se též zřejmě prvním zahraničním uživatelem nových ruských obrněnců KAMAZ-53949 Tajfun-K, rozhodně se však ve svých akvizicích neomezuje jen na Rusko. Zakoupila též např. čínské protivzdušné raketové komplexy HQ-9 či bezpilotní letouny Wing Loong, francouzské helikoptéry, americké obrněnce Oshkosh M-ATV, MaxxPro a Cougar a turecká vozidla Nurol Ejder Yalcin. Smlouva na posledně zmíněný typ byla uzavřena roku 2017 a v průběhu dalších dvou let bylo dodáno celkem 24 kusů s tím, že se následně rozběhne licenční výroba. Turecká a uzbecká vláda totiž v roce 2017 podepsaly také memorandum o porozumění, jež se následně mělo stát základem smlouvy o transferech technologií pro automobilku UzAuto Motors, která měla vyrobit přes 1000 kopií obrněnce Yalcin pod jménem Tarlon. V létě 2020 byl předveden prototyp se znakem další uzbecké firmy Krantas Group, jenže firma Nurol Makina překvapivě oznámila, že s jeho vznikem nemá nic společného.

Ambiciózní plány produkce
Turci dokonce sdělili, že se o existenci uzbeckého vozidla dozvěděli až z médií. Připravovaná dohoda o transferech technologií se údajně ještě nezačala implementovat, a tudíž se zde nabízí možnost, že Tarlon vznikl jako nelicenční klon tureckého vzoru. Uzbecká oficiální místa však v každém případě avizovala, že podnik Krantas Group a Tujtepinský metalurgický závod již u města Nurafšan nedaleko Taškentu budují moderní průmyslový areál, kde má probíhat sériová výroba vojenských i civilních vozidel. Již v letošním roce by mělo být zhotoveno 100 lehkých obrněnců dvou typů, z nichž prvním je již zmíněný Tarlon, kdežto ten druhý byl představen až v lednu 2021 a nese název Qalqon. Jde o jednoduše tvarovaný obrněný vůz, který využívá šasi užitkového automobilu od japonské značky Isuzu, jež v Uzbekistánu provozuje svůj montážní závod. Představil se také terénní vůz kategorie „buggy“ pro uzbecké speciální síly, který užívá podvozek ruského nákladního automobilu GAZ-3308 Sadko. Od roku 2022 by v nové továrně u Nurafšanu měla probíhat i výroba nákladních a speciálních vozů a vláda Uzbekistánu doufá, že se jí podaří tyto automobily rovněž exportovat.
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