Thajská přehlídka:
Pestrá výzbroj královské armády

18. ledna se v Thajsku slaví Den armády, což samozřejmě znamená konání velkolepé vojenské přehlídky. Královské vojsko se tak pochlubilo velice zajímavým arzenálem, který odráží snahu země realizovat pragmatickou „politiku všech azimutů“.

V rámci přehlídky, kterou vykonával král Ráma X. (vlastním jménem Mahá Vatčirálongkón), pochodovalo deset formací, které zahrnovaly celkově 6812 vojáků a 39 policistů. Následovaly průlety vrtulníků a letounů a defilé pozemní techniky, jejíž spektrum demonstruje jisté posuny v zahraniční politice státu. V éře studené války patřilo Thajsko mezi pevné spojence Západu a kupovalo takřka výhradně zbraně z USA, západní Evropy či Izraele. Ty v jeho arzenálu dosud převažují, avšak Bangkok již navázal také bližší vztahy s dalšími zeměmi, zejména Ukrajinou, Ruskem a Čínou. Diváci tedy mohli spatřit i např. ukrajinské tanky Oplot-T nebo čínské tanky VT4, kdežto v sestavě dělostřelectva projížděly čínské raketomety SR4. Svého vlivu se ovšem samozřejmě nevzdávají ani tradiční dodavatelé, což prokazují francouzské raketové komplexy VL MICA či samohybné houfnice CAESAR, kdežto z USA pocházejí mj. kolové transportéry M1126 Stryker nebo vozidla HMMWV vyzbrojená raketami TOW. Za zmínku stojí též pestrá sestava nákladních a osobních automobilů, z nichž část se montuje či vyrábí v Thajsku, kde se etablovala i domácí značka Thai Rung Union Car. Její typ Transformer II se již vyskytuje také v královských ozbrojených silách jako luxusní štábní vůz.
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Mezi nejvýraznější důkazy sblížení Bangkoku a Pekingu patří čínské tanky VT4, kterých bylo do Thajska dodáno zatím 48 kusů (plus jedno vyprošťovací vozidlo). Jedná se o exportní verzi typu ZTZ-99. Tank váží 52 tun a primární výzbroj tvoří 125mm hladký kanon se samočinným nabíjením. Probíhají rozhovory o pořízení dalších kusů.

Systém VL MICA představuje ukázku trendu užívání střel vzduch-vzduch i pro odpalování ze země. Na šasi MAN se nalézá kontejner se čtyřmi raketami s aktivním radarovým naváděním, dálkovým dostřelem 20 km a dostupem 9200 m. Armáda na přehlídce ukázala dvě odpalovací zařízení a mobilní velitelské středisko s 3D radarem.

Vpředu vpravo je zachycen terénní vůz Transformer II, který pochází od domácí automobilky Thai Rung Union Car a využívá některé prvky konstrukce Toyota Hilux. Za ním jede formace německých lehkých kolových obrněnců Thyssen-Henschel Condor. V roce 1995 bylo získáno 18 kusů pro bezpečnostní síly thajského letectva.

Pro přepravu thajských důstojníků na přehlídkách slouží kuriozita v podobě speciální varianty německého terénního vozu Volkswagen Typ 181, který v 60. letech navázal na slavný KdF 82 neboli Kübelwagen z druhé světové války. Pro armády NATO bylo vyrobeno cca 50 000 kusů a další směřovaly i do prozápadních zemí třetího světa.

Pro US Army představuje osmikolový obrněnec Stryker vysoce důležitou platformu, ale zatím se našel jen jediný zahraniční uživatel. Thajsko získalo 60 repasovaných vozidel verze M1126 za 80 milionů dolarů a údajně uvažovalo o pořízení dalších 60 kusů, avšak zdá se, že přednost dostane čínský transportér VN1 (více v minulém čísle).

Thajská armáda (konkrétně její 2. prapor kavalerie) je dosud jediným zahraničním uživatelem, kterého Ukrajina nalezla pro svůj tank Oplot-M. Bangkok si objednal 49 kusů verze Oplot-T a dvě vyprošťovací vozidla Atlet, jenže zpoždění dodávek (více v č. 7/2018) vedlo k rozhodnutí již nekupovat další Oploty a preferovat čínské VT4.

Kromě obrněných vozidel kupuje Thajsko od Číny i dělostřelecké raketomety SR4, jež se dají pokládat za jednu z iterací slavného typu BM-21 Grad kalibru 122 mm. Na podvozku Shaanxi SX2190KA se nachází odpalovací zařízení pro 40 raket, kterých Čína vyrábí široké spektrum, a to včetně provedení s max. dostřelem až 50 km.

V období studené války se Thajsko zařadilo mezi odběratele tehdy excelentní tažené houfnice GHN-45 ráže 155 mm. Rakouská firma Voest-Alpine vyšla při vývoji z designu GC-45, který vytvořil slavný kanadský expert dr. Gerald Bull. Výsledná zbraň o váze něco přes 8 tun nabízí s municí typu Base-Bleed max. dostřel zhruba 39,6 km.

Jako hlavní typ osmikolového obrněného transportéru se u thajské armády používá ukrajinský BTR-3E1, jenž slouží i u námořní pěchoty. Základní podoba má věž BM-3M Šturm-M, na níž se nalézá 30mm kanon, 7,62mm kulomet a 30mm granátomet, ale Thajsko koupilo též některé speciální verze a celkem provozuje okolo 240 kusů.

Další novinku francouzské výroby v Thajsku představuje samohybná houfnice CAESAR ráže 155 mm, jež nabízí max. dostřel cca 42 km. Většina exportních zákazníků preferuje podvozek Unimog U2450L, ovšem armáda království se rozhodla zakoupit šestici zbraní na šasi Renault Sherpa, které používá také sama francouzská armáda.

Protivzdušná obrana thajské armády zahrnuje především skutečně pestrou směs samohybných a tažených kanonových systémů. Do druhé kategorie se řadí mj. komplety Oerlikon GDF-007, tzn. 35mm dvojkanony schopné používat také špičkové střelivo AHEAD. Thajsko vlastní osm exemplářů a čtyři střelecké radiolokátory Skyguard 3.

Obrněný transportér Thyssen-Henschel Condor patří mezi typy, jež vznikly na šasi nákladních automobilů Mercedes-Benz Unimog. Zhruba 12,4 tuny vážící obrněnec přepraví dvoučlennou osádku a dvanáct vyzbrojených vojáků. Thajské letectvo v roce 1995 odebralo 18 kusů tohoto jednoduchého a dnes již zjevně zastaralého vozidla.
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