Přehlídka v Senegalu:
Novinky na pobřeží západní Afriky

Dne 4. dubna 2019 se v Dakaru konaly oslavy 59. výročí vyhlášení nezávislosti Senegalu, jenž kdysi patřil do francouzské koloniální říše. Silný vliv Francie dosud trvá, jak ostatně dokázaly i některé typy techniky na slavnostní vojenské přehlídce, ale celkově byla sestava velice pestrá a zahrnovala vozidla od řady různých exportérů.

Francouzský vliv ilustrují mj. dodávky obrněných automobilů ACMAT Bastion, jichž bylo na přehlídce přítomno celkem 29 exemplářů. Různé zdroje napovídají, že pro armádu a četnictvo západoafrického státu bylo pořízeno celkově nejméně 45 vozů Bastion, mezi kterými jsou mj. dva kusy verze PATSAS pro speciální jednotky. Část těchto akvizicí zřejmě zaplatila Saúdská Arábie. Senegalské četnictvo koupilo též lehké francouzské obrněnce Panhard PVP Dagger či turecká vozidla Nurol Makina Ejder Yalcin. Armádní obrněné jednotky provozují mj. čínskou techniku včetně obrněných transportérů WZ551 či stíhačů tanků WMA501 Assaulter, jež jsou vybaveny kanony ráže 105 mm. Do mírových operací jsou často vysílány obrněné automobily jihoafrického původu OTT M36 Mk 5 Puma a letošní přehlídka ukázala, že Senegal získal též minimálně jeden kus šestikolové vyprošťovací verze Puma MPRV. Senegal nakupuje výzbroj rovněž od Izraele, např. pušky Tavor a Galil Sniper či kulomety Negev. Mezi nové dodavatele techniky patří Ukrajina, od níž pocházejí raketomety BM-21K a obrněnce Dozor-B, ovšem na přehlídce defilovaly také např. známé americké automobily HMMWV, což ukazuje, že pozice na černém kontinentu se snaží získávat také Washington.
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V senegalské armádě a četnictvu slouží celkově nejméně 45 francouzských obrněných vozidel ACMAT Bastion, které částečně platila Saúdská Arábie.

Nejsilnější manévrovou jednotku senegalské armády reprezentuje obrněný prapor, který užívá vesměs čínská vozidla, např. šestikolové stíhače tanků WMA301 Assaulter se 105mm kanony (na fotografii) nebo obrněné transportéry WZ551.

Senegal se nově zařadil mezi zákazníky zbrojního průmyslu Ukrajiny, a tudíž byl na přehlídce předveden také útvar 122mm raketometů BM-21K Grad na podvozku KrAZ-260, v jehož čele jel obrněný automobil Dozor-B od zbrojovky ChKBM.

Senegalské četnictvo se pochlubilo tureckými obrněnci Nurol Makina Ejder Yalcin v nápadné modré kamufláži, kterých vlastní okolo 25 kusů.

Senegal často vysílá početné kontingenty do mírových operací OSN, což ilustrovaly i obrněné automobily OTT M36 Mk 5 Puma v bílém zbarvení. Vozidlo kategorie MRAP váží zhruba 14 tun a kromě dvoučlenné osádky dopraví deset mužů.

USA v roce 2016 darovaly Senegalu celkově 23 automobilů HMMWV v různých verzích, což bylo prezentováno coby snaha podpořit bezpečnost Senegalu, jenž se potýká nejen s islamisty, ale rovněž např. s epidemiemi infekčních chorob.

Mezi trochu zvláštní ukázky na přehlídce se řadil buldozer (patrně starší typ firmy Caterpillar) na podvalníku s šestikolovým tahačem značky Volvo.
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