Přehlídka v Baku:
Novinky armády Ázerbájdžánu

Přestože napětí mezi Ázerbájdžánem a Arménií zmizelo z prvních stránek zahraničních rubrik, nadále se jedná o krizový region, což dokazují mj. rozsáhlé akvizice moderních zbraní. Mnoho zajímavých novinek se objevilo na přehlídce, která se 26. června 2018 konala v Ázerbájdžánu, jenž slavil sto let od založení svých ozbrojených sil.

Ve výzbroji manévrových útvarů ázerbájdžánské armády pořád dominuje technika sovětského původu a čerstvě koupené ruské zbraně, např. tanky T-90S, raketové komplety Chrizantema-S či reaktivní plamenomety TOS-1A Solncepok. Současně však přibývá produktů pocházejících z Běloruska, Turecka a Izraele, jelikož Ázerbájdžán se snaží omezit svou závislost na Rusku a vedle diverzifikace zahraničních dodavatelů provádí též budování domácího průmyslu. Diváci tudíž mohli spatřit mj. turecké obrněnce Otokar Cobra, izraelské automobily Plasan SandCat a licenční kopie jihoafrických vozů Marauder a Matador. Mezi nákladními auty pořád převažují výrobky ruské značky KAMAZ, ale značnou část parku už tvoří běloruské vozy MZKT Volat. Bělorusko dodalo i komplex balistických raket Polonez, kdežto z Izraele pochází několik typů raketometů, mj. LAR-160, Lynx EXTRA či LORA. Turecko poskytlo např. raketomety T-122 Sakarya či TRG-300 Kaplan. Židovský stát dodal Ázerbájdžánu i nemálo bezpilotních letadel, mj. prostředky Hermes 450, Hermes 900, Harop, Heron, Aerostar a Orbiter (poslední dva jsou vyráběny i licenčně), a v neposlední řadě původně československé raketomety RM-70 Vampir nebo houfnice DANA-M1. Patrně největší překvapení ovšem přinesla turecká střela s plochou dráhou letu SOM-B1, neboť není jasné, které letadlo ji má užívat. Přehlídka v každém případě ukázala, že dnešní Ázerbájdžán představuje pro zbrojní průmysl nesmírně lukrativní trh a jeho armáda kráčí po cestě systematické technické modernizace.
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Na počátku června 2018 vyšlo najevo, že Ázerbájdžán zakoupil izraelské přesné dělostřelecké rakety LORA. Zbraň firmy IAI nabízí max. dostřel asi 400 km a využívá koncové družicové a televizní navádění s max. kruhovou odchylkou 10 m.

Přenosná zbraň Ihasavar od turecké značky Aselsan se řadí do ohromně expandujícího sektoru prostředků proti dronům. V podstatě jde o směrový rušič o výkonu 50 W, který může pracovat v pásmech 400–3000 MHz a 5700–5900 MHz.

K pozoruhodným verzím izraelského lehkého terénního obrněnce Plasan SandCat náleží nosič 120mm automatického minometu SPEAR MK2 firmy Soltam. Zbraň může střílet s kadencí až 15 ran za minutu na dálku 10 km s přesností do 30 m.

Na přehlídce se objevily mj. dělostřelecké raketové systémy Roketsan TRG-300 Kaplan, které vycházejí ze známého typu T-300 Kasirga a využívají podvozky KAMAZ. Čtveřice raket ráže 300 mm nabízí maximální dostřel okolo 120 km.

Izraelského původu jsou i „sebevražedné“ bezpilotní letouny IAI Harop, které slouží primárně k vyhledávání a destrukci radiolokátorů. Odpalovací zařízení nese devět letadel, z nichž každé má dolet 1000 km a dopravuje hlavici o váze 23 kg.

Turecká střela s plochou dráhou letu Roketsan SOM-B1 má max. dosah 250 km a nese hlavici o hmotnosti 230 kg. Není ovšem jasné, který letoun ázerbájdžánského letectva ji má vypouštět a zda se nejedná jen o propagandistickou maketu.

Běloruský komplex balistických raket Polonez s max. dosahem 300 km je částečně založen na technologiích z Číny a využívá šasi MZKT-7930 (více v č. 3/2017). Armáda Ázerbájdžánu by měla od letošního jara vlastnit nejméně deset systémů.

Taktické bezpilotní letadlo Orbiter pochází od izraelské společnosti Aeronautics Defense a má max. vytrvalost 3 hodiny. Ázerbájdžánská firma AZAD od loňského roku vyrábí jeho licenční kopii a produkuje i útočnou „sebevražednou“ verzi Zarba.

V protivzdušné obraně Ázerbájdžánu dosud převažují sovětské a ruské komplexy, byly ovšem koupeny i izraelské systémy řady IAI Barak na běloruských šasi MZKT Volat. Tato fotografie zachycuje provedení Barak-8LR s max. dosahem 70 km.

Raketomet RM-70 Vampir zachovává koncepci stále oblíbeného čs. systému vz. 70, a proto je vyzbrojený čtyřiceti střelami ráže 122 mm a dalšími čtyřiceti pro opětovné nabití. Raketomety upravila pro Ázerbájdžán izraelská společnost Elbit.

Vozidlo Marauder firmy Paramount Group je typickou ukázkou jihoafrické konstrukční školy, která klade největší důraz na odolnost proti minám. V Ázerbájdžánu běží licenční výroba typu Marauder a také většího jihoafrického obrněnce Matador.

Ázerbájdžán patří mezi uživatele bezpilotních letadel řady Hermes od izraelské firmy Elbit. Je známo, že si pořídil celkem nejméně 25 strojů Hermes 450 (na snímku) s vytrvalostí kolem 20 hodin a Hermes 900 s vytrvalostí přesahující 30 hodin.
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