Přehlídka v Bělorusku:
Spojenec i konkurent Ruské federace

V běloruském hlavním městě se 3. července konala přehlídka, jež kromě vyhlášení nezávislosti státu připomínala i 75. výročí osvobození od nacistické okupace. Představila se nejmodernější technika běloruské armády, ale také některé novinky z nabídky běloruského průmyslu, který se vůči ruskému nachází v dosti specifické dvojaké pozici.

Bělorusko pořád platí za jednoho z hlavních partnerů Moskvy, což ostatně demonstrovala také účast ruských vojáků a jejich techniky (včetně balistických raket Iskander) na přehlídce, avšak ve vztazích obou zemí se vyskytují též trhliny. Běloruský prezident Lukašenko se už nejednou postavil proti názoru Moskvy, vznikly spory o ceny nerostných surovin a problém představuje též závislost Ruska na některých běloruských zbrojních firmách, jako je dodavatel automobilů MZKT či producent elektroniky Peleng. Rusko si hodlá příslušnou techniku vyrábět samo, ale objevily se také zprávy o ruském úsilí získat kontrolu nad některými běloruskými firmami, jež v některých oborech tvoří pro Rusko i vážnou konkurenci. Současně však platí, že Minsk chce omezit závislost na Rusku, což se projevuje mj. importem techniky z Číny. Na přehlídce proto byla vidět skutečně pestrá směs zbraní ze sovětské éry, čínských automobilů a samozřejmě též výrobků domácích podniků. Ty sice stále částečně čerpají ze sovětského dědictví, ale dokážou nabízet také vlastní inovativní řešení. Na přehlídce se proto objevily i některé nové typy, které teprve nedávno prodělaly premiéru na výstavě MILEX, zatím však nejsou zařazeny ve službě. Přehlídka tudíž vedle ceremoniální a vlastenecké role fungovala i jako prezentace běloruského průmyslu a jeho rostoucích ambicí na světovém trhu.
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V závěru přehlídky se představily horké novinky z nabídky běloruského průmyslu, např. nový protivzdušný komplex Buk-MB3K na osmikolovém podvozku MZKT-692250. Cíl o velikosti stíhacího letounu dokáže zachytit na dálku 130 km a s novými řízenými střelami 9M318 může zničit cíl ve vzdálenosti 70 km a ve výšce 25 000 m.

Před publikem defilovala řada variant lehkého obrněného automobilu MZKT-490100 Volat-1. Patřilo mezi ně např. spojovací vozidlo R-186 Bogatyr-2, které dokáže zajistit spojení pomocí radiostanic nebo mobilních a satelitních sítí, a to i za jízdy.

V útvaru spojovacích prostředků projížděly i čtyři systémy na šasi nákladních vozů MAZ, a to mobilní komunikační centrála P-261 Muskat, stanice troposférického spojení R-432 Gorizont, vícekanálová radioreléová stanice R-414MBRP Sosna-2 a konečně komplet pro radioreléovou a kabelovou komunikaci R-434 Citrus (na fotografii).

Další novinkou v oboru protivzdušné obrany byl modernizovaný systém Osa-2B na podvozku automobilu MAZ. Kromě odpalovacího vozidla 9A33-2B s podvozkem MAZ-6317 zahrnuje i nabíjecí prostředek 9T217-1B na šasi MAZ-5316.

Na přehlídce se objevily již známé čínské lehké obrněnce EQ2050F (alias Bogatyr) a CS/VN3 (čili Drakon) a dalším důkazem sbližování Běloruska s Čínou se staly impozantní přehlídkové kabriolety FAW Hongqi L5, což znamená „Rudá vlajka“.

V letošním roce získala běloruská armáda první sériové exempláře obrněných vozidel Kajman od 140. opravářského závodu. Vozidlo o váze kolem 7 tun svým vzhledem zjevně navazuje na BRDM-2 a slouží jako jeho nástupce v roli průzkumného prostředku. Připsalo si již také první exportní úspěch, a sice kontrakt pro Pobřeží slonoviny.

Od roku 2017 nabízí Bělorusko na mezinárodním trhu i vlastní modernizaci T-72 pod jménem T-72BME. Základním prvkem je vícekanálová soustava řízení palby ESSA-72U, díky které se vozidlo údajně může měřit s novými verzemi T-90.

Lehké obrněnce MZKT-490100 projížděly v několika specializovaných verzích, mezi které se řadil průzkumný prostředek BRDM-4B se senzorovým stožárem, obrněnec Groza-S vybavený rušičkami proti bezpilotním letadlům a konečně automobil Rubon, jenž nesl dálkově ovládaný střelecký modul DBM-T12,7 s kulometem (na snímku), 

V sestavě vojsk protivzdušné obrany defilovaly i komplexy 9K332MK Tor-M2K na kolových šasi MZKT. Systémy s max. dosahem 12 km dnes chrání mj. běloruskou atomovou elektrárnu BelAES, která má příští rok začít dodávat elektřinu.

V Minsku se představily i tři typy osmikolových obrněných transportérů, a to BTR-82A ruské armády, obrněnce BTR-70MB1 zmodernizované v Bělorusku a vozidla BTR-80, která dostala novou přídavnou mřížovou ochranu (na fotografii).

Automobilka MZKT vyslala na přehlídku též transportní soupravy s tahači MZKT-742960-11 a podvalníky MZKT-820400 s max. nosností cca 56 tun. Celková hmotnost tahače s přívěsem a nákladem může činit až 106 tun. Mezi tahači se nacházel nový obrněnec Zaščitnik kategorie MRAP o váze 19,8 tun, který může dopravit až 16 mužů.

Na přehlídce samozřejmě nemohl chybět výkonný raketový komplet V-200BM Polonez, který částečně čerpá z čínských technologií a disponuje raketami s dostřelem až 300 km. Na snímku je zachyceno mobilní velitelské středisko na šasi MAZ, vzadu jsou vidět odpalovací a nabíjecí vozidla na osmikolových podvozcích MZKT-7930.
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