Vojenská přehlídka v Pákistánu

23. březen představuje největší státní svátek Pákistánu. Toho dne v roce 1940 byla přijata tzv. Láhaurská deklarace, tzn. vyhlášení muslimského státu v tehdejší Britské Indii, a ve stejný den o šest let později schválil Pákistán svou ústavu. 23. březen tedy každoročně nabízí i příležitost pro vojenské přehlídky ozbrojených sil islámské republiky.

Pákistánský vojenský arzenál je velmi pestrý a najdeme v něm zbraně americké, francouzské i čínské, ale také různé jejich místní verze či odvozeniny. Specifickou kategorii pak představují pákistánské balistické rakety, jejichž některé technologie pocházejí ze Severní Koreje. Platí to však zejména o starších raketách Ghauri s kapalným palivem, kdežto novější zbraně středního dosahu řady Shaheen již patrně užívají primárně domácí technologie, ačkoliv se nedá vyloučit čínská asistence. Ve spolupráci s Čínou vznikly též některé další zajímavé pákistánské zbraně, jako je tank Al-Khalid (vlastně derivát čínského Typu 90) nebo nový bezpilotní bojový letoun Burraq (zjevně odvozený z čínského stroje CH-3). Na letošní přehlídce se objevily také čínské bitevní vrtulníky Z-10, čímž se potvrdilo, že se Pákistán stal prvním zahraničním odběratelem tohoto stroje. Přehlídka každopádně sloužila nejen jako demonstrace síly pro vlastní obyvatele i pro pravděpodobného nepřítele (tedy Indii), ale patrně i jako ukázka možností pákistánského zbrojního průmyslu, který se snaží uspět na světovém trhu.
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Veřejnosti se poprvé představila balistická raketa středního doletu Shaheen-III, jejíž první test proběhl 9. března 2015. Jedná se o dvoustupňovou raketu na pevné palivo, jejíž max. dosah se oficiálně udává jako 2750 km, což znamená možnost ohrozit celé území Indie. Někteří experti navíc usuzují, že skutečný dosah může být ještě větší.

Již v dubnu 2015 se vyskytly první zprávy, že Pákistán kupuje čínské bitevní helikoptéry Z-10 Thunderbolt. Dokázala to letošní přehlídka, jíž se zúčastnily dva exempláře verze označované jako Z-10P. Nyní absolvují vojskové zkoušky u 35. armádní letecké eskadry, avšak plánuje se pořízení většího počtu kusů v roli náhrady typu AH-1F Cobra.

Základ výzbroje pákistánských tankových útvarů představuje obrněnec Al-Khalid, jenž vznikl jako derivát čínského tanku Typ 90. Vozidlo s bojovou hmotností 46 tun používá 125mm dělo s automatickým nabíjením a pohon zajišťuje ukrajinský diesel s výkonem 890 kW. Kromě cca 415 kusů pákistánské armády byl menší počet exportován.

Na přehlídce se předvedlo také bezpilotní bojové letadlo Burraq s „kachní“ koncepcí. Jedná se o verzi čínského stroje CASC CH-3, jenž nabízí vytrvalost až 12 hodin a cestovní rychlosti asi 220 km/h. Do jeho výzbroje patří např. dvojice laserem naváděných raket vzduch-země AR-1, které se v Pákistánu vyrábějí pod označením Burq.

Součástí vojskové protivzdušné obrany pákistánské armády jsou raketové systémy FM-90, jak se nazývá exportní podoba čínského komplexu HQ-7. Jde vlastně o zmodernizovanou licenční variantu známého francouzského systému Crotale. Radarem naváděná raketa může zneškodnit cíl ve vzdálenosti až 15 km, max. výškový dostup činí 6000 m.

Odhaduje se, že Pákistán vlastní nejméně třicet balistických raket Ghaznavi, které užívají tuhé palivo a patří mezi zbraně krátkého doletu. Jejich max. dostřel činí 320 km a dopravují hlavici o hmotnosti do 700 kg. S vývojem této zbraně prakticky jistě pomáhala Čína, jelikož výsledná střela Ghaznavi nápadně připomíná čínský typ DF-11.

Kromě arzenálu balistických raket krátkého a středního doletu vlastní Pákistán rovněž několik typů střel s plochou dráhou letu. Patří k nim i ze vzduchu odpalovaná střela Ra’ad, která čerpá z jihoafrických technologií, nabízí dolet až 350 km a samozřejmě může dopravovat i jadernou hlavici. Podrobnosti o této zbrani najdete v ATM 4/2015.

Pákistán pořád používá přes tisícovku amerických obrněných transportérů M113, jež obdržely místní název Talha. Některé slouží jako nosiče protitankových řízených raket TOW. V pozadí jsou vidět dělostřelecké raketomety KRL-122, založené na severokorejském kompletu BM-11 a disponující 30 raketami ráže 122 mm s dostřelem až 40 km.
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