Přehlídka v Minsku:
Novinky ozbrojených sil Běloruska

V hlavním městě Běloruska se 3. července 2018 konala velká přehlídka u příležitosti vyhlášení nezávislosti země. Sestava techniky demonstrovala pozvolnou změnu zahraniční politiky, která se stává samostatnější, resp. méně závislou na Moskvě.

Bělorusko velmi dlouho platilo za nejbližšího spojence Ruské federace, jenže už několik let se v těchto vztazích dají pozorovat trhliny. Prezident Alexandr Lukašenko zkritizoval řadu kroků Moskvy na světové scéně, nedovolil vznik nové ruské základny na území Běloruska a začal se snažit o navazování kontaktů i jinými směry. Kromě určitého zlepšování vazeb se Západem se jedná zejména o upevňování vztahů s Čínou, která již dodává Bělorusku i vojenskou techniku. Na letošní vojenské přehlídce se tudíž ukázaly např. obrněné automobily DongFeng EQ2050F (v Bělorusku zvané též Bogatyr) a Dajiang CS/VN3 (čili Drakon) či raketový systém Polonez, jenž využívá čínské technologie (více v ATM 3/2017). Další zajímavost představovaly terénní vozy MZKT-233036 Lis-PM, jak se označuje licenční kopie automobilu GAZ Tigr. Běloruská společnost MZKT (dřívější MAZ) vyrábí i obrněnec domácí konstrukce MZKT-490100 Volat V1, jenž byl předveden v několika verzích, např. s protitankovými řízenými raketami Šeršeň a systémem elektronického boje Groza. Objevila se také nákladní auta od této firmy (např. nový lehký typ MZKT-5002) či modernizovaný obrněný transportér BTR-70MB1, ale asi nejlepším dokladem technologické úrovně Běloruska byly nové prostředky bez osádky. Veřejnost mohla zhlédnout např. vyzbrojené pozemní roboty Bogomol a Kentavr, bezpilotní průzkumná letadla Busel-10 a Busel-MB či bezpilotní bojový letoun Burevěstnik-MB. Zdá se tak, že v Bělorusku se znovu začíná využívat potenciál řady průmyslových firem, které tam většinou fungovaly již za časů SSSR a které mají co nabídnout i v současnosti.
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V červnu 2016 dorazila do Běloruska první objednaná série čínských obrněnců CS/VN3, které pocházejí od značky Dajiang. Vůz, v Bělorusku označovaný též jako Drakon, přepraví celkem 10 osob, váží asi 8,7 tuny a dosahuje rychlosti 100 km/h.

Bezpilotní stroj Burevěstnik-MB od výzkumného střediska BAST při Běloruské akademii věd nabízí vytrvalost až 10 hodin a dolet 290 km. Může nést mj. dvě útočná tělesa, která dopravují hlavice o hmotnosti 10 kg a mají max. dosah 40 km.

Mezi hlavní novinky patřil pásový bojový robot Kentavr od společnosti BSVT, který nese dva 7,62mm čtyřhlavňové kulomety GŠG-7,62. Mohou přesně pálit na pozemní nebo vzdušné cíle vzdálené max. 1000 m a robot lze řídit na dálku 5000 m.

Čínský automobil DongFeng EQ2050 představuje licenční kopii slavného amerického vozidla HMMWV (více v č. 8/2016). Od roku 2012 jsou tyto vozy v lehce obrněné variantě EQ2050F dodávány i do Běloruska, kde nesou jméno Bogatyr.

Obrněný automobil MZKT-490100 Volat V1 váží cca 8 tun a dopraví 10 mužů max. rychlostí 120 km/h. Verze na snímku nese odpalovací zařízení protitankových řízených střel Šeršeň, jež se navádějí po laserovém paprsku a mají dostřel 5000 m.

Na přehlídce byla prezentována rovněž bezpilotní letadla řady Busel k průzkumu bojiště. Stroj Busel-MB s dvojicí elektromotorů nabízí max. dolet 50 km, zatímco typ Busel-10 (na snímku) má jeden spalovací motor a dolet okolo 120 km.

Už na zbrojní výstavě v roce 2017 představila společnost BSVT svůj robotický bojový systém Bogomol. Robot o váze 800 kg jezdí rychlosti 5 km/h a může vézt až čtyři protitankové řízené rakety systému Šeršeň s účinným dostřelem 5000 m.

Obrněný terénní vůz MZKT-233036 Lis-PM vznikl jako běloruská licenční kopie populárního ruského vozidla GAZ Tigr-M. Váží 7,5 tuny, přepraví až 8 osob a může nést různé zbraně, mj. kulomety, granátomety nebo protitankové rakety Šeršeň.

Automobil MZKT-5002 vznikl jako nástupce starého vozu GAZ-66 a přepraví náklad až 3000 kg. Na přehlídce se představil mj. jako tahač minometu 2B23 Nona-M1, jenž má drážkovanou hlaveň a může vést palbu na vzdálenost až 12,8 km.

Modernizovaný obrněný transportér BTR-70MB1 pochází z běloruského 140. opravárenského závodu. Obdržel mj. výkonnější dieselový motor a boční poklopy. Dá se říci, že jde v podstatě o modernizaci vozidla BTR-70 na úroveň BTR-80.

Automobilka MZKT (dřívější MAZ) pořád produkuje široké spektrum nákladních automobilů pro různé účely. Příkladem je dělostřelecký raketomet BM-21A BelGrad, který je postaven na šasi MZKT-6317-05 a disponuje 80 raketami ráže 122 mm.
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