Přehlídka v Laosu:
Exotika pod srpem a kladivem

Dne 20. ledna 2019 se v laoském hlavním městě Vientian konala veliká přehlídka u příležitosti 70 let vzniku Laoské lidové osvobozenecké armády. Vedle staré sovětské techniky mohli diváci spatřit rovněž pozoruhodné množství moderních zbraní, podle jejichž spektra se dá usoudit, že o dominantní vliv v Laosu soupeří Rusko a Čína.

Již sama zeměpisná poloha Laosu určuje, že musí představovat předmět geopolitických zájmů Číny. Svých pozic v jihovýchodní Asii se ovšem nechce vzdát ani Rusko, které tam kooperuje zejména s Vietnamem (více v minulém čísle), ale stojí také o vliv v Laosu. Tiché soupeření se odráží také v dodávkách moderních zbraní pro laoskou armádu, která donedávna spoléhala jen na starou sovětskou techniku. Na lednové přehlídce ji zastupovaly mj. tanky T-54/55 a PT-76, bojová vozidla BMP-1, obrněné transportéry BTR-60PB, tažená děla D-20, D-30 a D-74 nebo raketomety BM-21 Grad. Objevily se ale i zmodernizované tanky T-72B1 (Izdělije 184-1MS), jež Moskva patrně poskytla výměnou za legendární tanky T-34-85, které mají v Rusku sloužit pro přehlídkové a filmařské účely (pravděpodobně jde o obrněnce vyrobené licenčně v ČKD). Rusko dodalo též modernizovaná vozidla BRDM-2M a cvičná letadla Jak-130, avšak objevují se spekulace, že na nich mají cvičit hlavně piloti pro stíhačky J-10C, k jejichž nákupu od Číny se Laos údajně připravuje. Nesporné je, že ČLR již prodala mj. samohybné houfnice CS/SH1, minomety CS/SS4, raketomety SR5, protiletadlové systémy Yitian nebo obrněnce Tiger. Jako další zajímavost lze uvést ruční zbraně, jelikož standardními puškami jsou AKM a AK-74, ale v rukou některých jednotek se objevily čínské pušky QBZ-97 koncepce „bullpup“ či izraelské zbraně Galil ACE. Ty pocházejí z licenční výroby ve Vietnamu, který patrně Laosu pomáhal i s programem samohybné houfnice HL-70 ráže 122 mm.
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Mnoho států zařazuje do služby samohybná děla užívající šasi z nákladních automobilů. Často jde spíše o hrubé, ale podmínkám vyhovující improvizace. Příkladem je komplet HL-70, který spojuje šasi Ural-4320 a houfnici D-30 ráže 122 mm. Laoský projekt zřejmě proběhl s pomocí Vietnamců, kteří mají obdobný systém ráže 105 mm.

Čínský samohybný minomet CS/SS4 (známý také jako RSR001) je postaven na šasi terénního automobilu DongFeng Mengshi (tedy čínské kopie HMMWV). Samotná zbraň kalibru 82 mm se nazývá W99 a jde o automatický minomet, v podstatě klon ruského typu 2B9 Vasiljok, jenž používá zásobníky na čtyři náboje a má dostřel 4270 m.

Laos si objednal celkem deset ruských cvičných letadel Jakovlev Jak-130 (kód NATO Mitten) za částku 300 milionů dolarů a v prosinci 2018 obdržel první tři exempláře. Stal se tedy pátým zahraničním zákazníkem tohoto stroje, který si objednalo rovněž Bělorusko (8 kusů), Alžírsko (16 kusů), Myanmar (6 kusů) a Bangladéš (16 kusů).

Modulární raketomet SR5 pochází od čínské zbrojovky NORINCO a byl prodán také např. do Alžírska, Bahrajnu a Venezuely. Odpalovací zařízení zpravidla obsahuje dva bloky po dvaceti raketách ráže 122 mm, avšak existují také např. bloky pro šest raket ráže 220 mm. Čína nabízí i naváděné 122mm střely s max. dosahem 50 km.

Základní změnu u modernizovaného obrněnce BRDM-2M představuje turbodieselový agregát D-249.5, který dodává výkon 100 kW. Vozidlo je vybaveno též přídavnými deskami pancíře a senzorovým blokem na věži a v zájmu odlehčení byla odstraněna pomocná kolečka na spodku korby. Laoská armáda provozuje minimálně deset kusů.

Čínská společnost Shaanxi Baoji Special Vehicles předvedla v roce 2012 lehký obrněnec, jenž nese název Tiger, váží 6,5 tuny a kromě dvoučlenné osádky pojme až devět vojáků. Jedná se o jednoduchý design pro chudší státy Afriky či Asie, mezi něž se řadí také Laos, v jehož armádě má Tiger střešní střeliště s kulometem ráže 12,7 mm.

Vojáci jednoho z pěších útvarů měli útočné pušky Galil ACE 32 kalibru 7,62 mm. Jak známo, puška Galil kdysi vznikla jako izraelský derivát AK-47 a verze ACE reprezentuje hloubkovou modernizaci. Pušky laoské armády pocházejí z linky ve Vietnamu, kde se kromě dlouhé verze ACE 32 vyrábějí rovněž zkrácené zbraně ACE 31.

Čínská armáda zařadila roku 2009 do služby samohybnou houfnici PCL-09, která spojuje šasi automobilu Shaanxi SX2150 a 122mm houfnici PL-96, tzn. čínský klon sovětské zbraně D-30 s max. dostřelem zhruba 22 km (s raketovými granáty až 27 km). Přehlídka potvrdila, že mezi uživatele exportní verze nazvané CS/SH1 patří i Laos.

Laos odebírá modernizované obrněnce T-72B1 v provedení Izdělije 184-1MS, jež se označuje také jako „Bílý orel“. Tank dostal např. nový zaměřovač střelce Peleng PN-72, panoramatický zaměřovač velitele Peleng PKP-72 Sokolinyj glaz či moderní informační a navigační systémy. Kromě Laosu zakoupila tato vozidla i Nikaragua.

Čínský systém protivzdušné obrany krátkého dosahu Yitian (někdy i ve formě Yi Tian) náleží do početné „rodiny“ derivátů obrněného transportéru Typ 92 neboli ZSL-92 (tovární označení WZ-551, exportní název VN2). Yitian má přehledový radar s dosahem cca 12 km, čtyři rakety TY-90 s dostřelem 6 km a kulomet kalibru 12,7 mm.

V závěru přehlídky se objevily čínské pontonové mosty řady HZ od firmy Harzone, které jsou používány také v čínské armádě. K dopravě slouží automobily Shaanxi SX2190 a souprava se dá použít pro vytvoření až 104 m dlouhého mostu, který unese vozidla o váze do 60 tun, popř. pro konstrukci transportních prámů s nosností až 85 tun.

Čínská společnost BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) v roce 2013 prezentovala lehký terénní automobil BJ40, který na pohled dost připomíná americký Jeep Wrangler. Vedle základního dvoudveřového provedení se vyrábí i čtyřdveřová varianta BJ40L, jež na přehlídce ve Vientianu sloužila pro přepravu laoské generality.
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