Vítězná přehlídka v Baku:
Ázerbájdžánská výzbroj i kořistní technika

10. prosince 2020 se v ázerbájdžánském hlavním městě uskutečnil již vskutku dlouho neviděný druh události. Konala se totiž vítězná vojenská přehlídka, na níž vítěz konfliktu představil také techniku, kterou ukořistil poraženému nepříteli.

Podzimní válka o Náhorní Karabach (více v ATM 12/2020) se nepochybně zařadí mezi velice důležité konflikty, což platí jak o mezinárodně-politickém dopadu, tak i o technické a taktické dimenzi. Ázerbájdžán, jenž prý válku plánoval pod krycím jménem „operace Demir Yumruq“ (Železná pěst), dosáhl přesvědčivého vítězství, které se tedy rozhodl oslavit velkou přehlídkou v centru hlavního města. Výjimečný charakter události podtrhl fakt, že veřejnost spatřila nejen personál a techniku ozbrojených sil Ázerbájdžánu, ale též ukořistěnou výbavu ozbrojených sil Arménie a Náhorního Karabachu, a to včetně několika nezvyklých kombinací. Ázerbájdžán se samozřejmě pochlubil širokým spektrem dronů, jež ve válce s velkým úspěchem nasadil (více v ATM 1/2021), a také dělostřeleckými komplety, mezi nimiž nechyběly typy DANA-M1M a RM-70M1 z Česka a Slovenska. Předvedlo se i několik obměn izraelského obrněného vozidla Plasan SandCat či různé raketové systémy. Na přehlídku dorazil také prezident Turecka, které poskytovalo Ázerbájdžánu masivní podporu, takže po náměstí pochodoval i symbolický útvar tureckých vojáků. To logicky podpořilo spekulace, že se turecké zvláštní síly zapojily do bojů po boku ázerbájdžánských elitních jednotek a že také díky tomu uspěla listopadová ofenziva u města Šuša, která v podstatě rozhodla o výsledku války.
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Ázerbájdžánská firma AZAD získala od izraelské firmy Aeronautics práva na licenční výrobu několika typů taktických dronů řady Orbiter. Předvedly se proto průzkumné stroje Orbiter-2B, Orbiter-3B a Orbiter-4 (na fotografii na obrněnci Paramount Marauder) a také „sebevražedný“ prostředek Orbiter-1KM (místní označení Iti Qovan).

Arménie v konfliktu pozbyla zhruba sedm desítek bojových vozidel pěchoty BMP-1 a BMP-2 a několik kusů se ukázalo i v Baku. Nejzajímavější byl nesporně exemplář, jenž byl vyzbrojen přídavným dvojkanonem ZU-23-2 ráže 23 mm.

Ázerbájdžánská armáda koupila též 120mm samohybné minomety izraelské firmy Soltam. Na přehlídce se ukázal systém Spear MK2 na podvozku obrněnce SandCat a bojů se účastnil také typ Cardom na nákladním automobilu Mercedes-Benz.

Ozbrojené síly Arménie a Náhorního Karabachu musely odepsat rovněž nejméně čtyři desítky obrněných pásových tahačů a transportérů MT-LB. Ázerbájdžán proto ukořistil i jejich úpravy nesoucí provizorní výzbroj, a to 57mm protiletadlové kanony S-60 (na snímku) či jugoslávské komplety Zastava M-55 se třemi kanony ráže 20 mm.

Ázerbájdžán zakoupil izraelské bezpilotní prostředky Elbit SkyStriker z kategorie vyčkávající munice a zjevně rozběhl i licenční výrobu jejich derivátu nazvaného Quzgun, který se však od původní verze značně odlišuje (viz též fotografie v minulém ATM na str. 2 a 3). Tento snímek ukazuje typ Quzgun na obrněném vozu Otokar Cobra.

Ve výčtu kořisti se ocitlo i zhruba 80 arménských tanků T-72 různých variant. Zajisté největší diskuse vzbudil tento T-72B s dvojicí zvláštních těles na přední části věže. Pravděpodobně jde o jakousi arménskou obdobu části systému Štora, resp. o infračervené světlomety, jež generují falešné stopy pro poloautomatické navádění PTŘS.

Diváci mohli spatřit několik variant izraelského obrněného automobilu Plasan SandCat. Tento snímek ukazuje verzi s dálkově ovládaným kulometem NSV ráže 12,7 mm, na dalších verzích se objevily protitankové řízené střely Rafael Spike-ER a Spike-NLOS a projíždělo též několik obrněnců se systémem velení a komunikace R-010SC.

Po náměstí pochodovali též vojáci zvláštních síl, pohraničníci či příslušníci speciálního útvaru YARASA, který patří pod ázerbájdžánskou rozvědku. Muži na snímku mají pušky Xezri (tzn. kopie zbraně AK-74M) s běloruskými kolimátory PK-A.

Ázerbájdžán používá izraelské protiletadlové komplexy IAI Barak v kombinaci s běloruskými podvozky MZKT-Volat, a sice verze Barak-MR (dosah 100 km) a Barak-ER (150 km). Místní jméno Yildirim znamená totéž co Barak, tj. „Blesk“. Ukázaly se i v Bělorusku modernizované protivzdušné systémy S-125-2TM, Buk-MB a Osa-1T.

Na přehlídce defilovaly též izraelské modulární raketomety IMI Lynx s raketami ráže 160 mm (dolet 45 km; na snímku) a naváděnými střelami EXTRA ráže 306 mm (dolet 150 km) na šasi KAMAZ. Více o systému Lynx najdete v ATM 4/2020.

Velmi významnou úlohu ve válce sehrály bezpilotní bojové letouny Bayraktar TB2 od turecké značky Baykar. Fotografie zachycuje tento stroj se čtyřmi zbraněmi MAM-L, což jsou vlastně kompaktní laserem naváděné pumy o váze 22 kg.
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