Balkánské improvizace:
Bizarní technika jugoslávského konfliktu

V asymetrických a občanských válkách leckdy přichází ke slovu pestrá sestava techniky, která zahrnuje arzenál ze všech koutů světa, amatérské provizorní konstrukce či zbraně, jež by patřily spíše do muzea. Jinak tomu nebylo ani na Balkáně, kde zvláště Chorvaté a Srbové užívali techniku, která stále vzbuzuje úžas.

Konflikty v Libyi, Sýrii, Iráku či na Ukrajině představují opravdu bohatý zdroj improvizované vojenské techniky. Typickým bojovým vozidlem takových válek je totiž tzv. gun-truck, jak se označuje užitkový automobil (nejčastěji valník od nějaké japonské značky), na němž se nalézá provizorně umístěná výzbroj (zpravidla kulomet či malorážový kanon, popřípadě raketomet) a mnohdy také přídavné pancéřování. Podobná vozidla však existují už dlouho. Jejich kořeny se dají vysledovat až do druhé světové války, objevila se také v řadě konfliktů za studené války a nemohla chybět ani na Balkáně, ačkoli tam šlo obvykle o rozměrnější konstrukce. Kromě nich tam do boje promluvily další zajímavé typy techniky, mezi kterými nechyběly československé zbraně, staré americké tanky či provizorní obrněné vlaky.

Obrněné výtvory Chorvatů
Improvizovaná obrněná vozidla používali v balkánském konfliktu Chorvaté, Srbové i bosenští Muslimové, ačkoli zdaleka největší počet připadá na první zmíněný národ. Chorvatské milice, policejní a armádní síly totiž získaly zhruba 250 provizorních obrněnců. Vysvětlení je prosté a týká se poměru sil na začátku bojů v Chorvatsku, neboť tamní Srbové sice tvořili jen menšinu, avšak zato se těšili podpoře Srbska, resp. bývalé federální armády, v níž dominovali Srbové, a tudíž disponovali i daleko rozsáhlejším arzenálem. Početně sice mnohem silnější, ovšem slabě vyzbrojení Chorvaté mohli nejdříve nasadit jen malý počet obrněných vozidel, takže se museli uchýlit k improvizacím. Spousta automobilových, strojírenských, energetických, stavebních či dopravních podniků z celého Chorvatska tedy dodávala a modifikovala automobily, autobusy, pracovní stroje a další techniku, z čehož vznikala leckdy vskutku roztodivná vozidla, jež nesla provizorní pancéřování a někdy i výzbroj. Charakter většiny improvizací se však poněkud lišil od toho, co se objevuje v bojích na Středním Východě. Tam obvykle dominují lehké vozy, jež slouží především jako zbraně pro akce typu „udeř a uteč“, zatímco Chorvaté tehdy potřebovali zejména odolné dopravní prostředky pro přesuny vojáků, raněných a zásob. Jako základ svých improvizací tedy používali nejčastěji nákladní automobily, na něž montovali rozměrné, ovšem konstrukčně většinou jednoduché ocelové nástavby.

Široké spektrum podvozků
Mezi podvozky těchto improvizací samozřejmě převažovaly vozy domácího původu, mj. typy TAM-110, TAM-150, TAM-260 či Zastava 640, byť ke slovu přišly i jiné, např. od rumunské společnosti FAP či od československé automobilky Tatra. Jako příklad obrněnce na podvozku z Kopřivnice lze uvést vůz jménem Sv. Juraj, který obdržel šasi Tatra 138 a uplatnil se mj. při zásobování vojáků v obleženém městě Topusko. Několik podvozků Tatra použila i společnost Industrogradnje, která ale stavěla obrněnce i na šasi značky TAM. Mezi její výrobky patřil mj. obrněnec Domagoj, který vedle bojů v Chorvatsku prodělal nasazení i později v Bosně. Stejné podvozky používala pro stavbu „obrněných krabic“ také společnost Hidroelektra, která dodala okolo deseti kusů. Z improvizací na šasi Zastava lze zmínit např. trojici obrněnců Sokol, které vyrobil jeden servis v Záhřebu, či vozidlo dopravní společnosti Čazmatrans. Některé obrněnce nesly i velmi působivou výzbroj. Např. firma Končar použila nákladní vozidla TAM-150 jako základ obrněnců, z nichž některé potom převážely protiletadlové raketové komplety Strela-10. Záhřebský závod TAZ, jenž proslul hlavně jako producent autobusů, postavil trojici obrněnců nazvaných Kiseli, jež dostaly německé šasi Magirus či domácí podvozky TAM a sloužily jako samohybné nosiče 120mm minometů, ale zvažovaly se i jiné typy zbraní. Podnik TAZ opatřil pancéřováním též několik autobusů, takže vznikly jakési velkokapacitní obrněné transportéry, které sloužily zejména k evakuaci a ošetřování raněných. 

Improvizace také na pásech
Několik různých obrněnců dodal také závod Janaf, který vedle podvozků TAM používal i šasi Mercedes-Benz Unimog či Land Rover. Na rozdíl od spousty dalších dodavatelů ovšem již od počátku dbal na instalaci střelišť či věžiček pro kulometnou výzbroj. Navíc se neomezoval jen na kolové podvozky, jelikož vytvořil také osm nebo devět obrněných „pásovců“. Jako základy sloužily maďarské pásové dělostřelecké tahače Csepel K-800 (v zaniklé Jugoslávii známé pod jménem GJ-800), byť jeden obrněnec dostal i šasi amerického tahače M4 High-Speed Tractor. Jako výzbroj nesl 20mm kanon, kdežto ostatní exempláře mívaly většinou kulomety, avšak na jednom se nacházel 82mm bezzákluzový kanon. Mezi známé pásové obrněnce náleží i dvojice vozidel Konstruktor-1 a Konstruktor-2, jež vznikla opancéřováním buldozerů Caterpillar D8 a TG-140, které darovala stavební firma Konstruktor. Užívala se zejména pro odstraňování min a nevybuchlé munice, což byl ostatně účel, pro který vznikly také další improvizace. Chorvaté a Srbové nasadili i několik obrněných modifikací kolových traktorů a nakladačů, z nichž se dá zmínit mj. série sedmnácti vozidel Straško, jež stavěla fabrika Torpedo z chorvatské Rijeky na bázi nakladačů GTR-75A. Závěrem se hodí zdůraznit, že ačkoli mnohé improvizace vypadaly groteskně či přímo směšně, z jejich výroby a nasazení vyplynuly i nesmírně cenné zkušenosti, z nichž dosud těží chorvatský i srbský zbrojní průmysl.
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Oceloví veteráni znovu v boji
Přestože někdejší Jugoslávie měla v názvu slovo „socialistická“, nepatřila mezi satelity SSSR, protože její vůdce Tito realizoval nezávislou zahraniční politiku a obvykle udržoval i poměrně dobré vztahy se Západem. Díky tomu mohl získat i vojenskou techniku ze zemí NATO, jež se tedy nalézala ve výzbroji federální armády společně se vzory z východního bloku. Výsledkem se stala značně pestrá směs zbraní, která promluvila do krvavých konfliktů v 90. letech, neboť v nouzové situaci zamířily do akce i zcela zastaralé typy techniky ze záložních skladů. Kromě tanků T-55 a T-72 (resp. licenčních kopií M-84) tedy zasáhly do bojů i slavné T-34-85 a navíc řada typů amerického původu. Jugoslávie totiž provozovala rovněž např. tanky M4 Sherman a stíhače tanků M36 Jackson a M18 Hellcat, a proto bylo v Chorvatsku a v Bosně zaznamenáno také jejich nasazení. Starší i novější obrněnce ale někdy vypadaly poněkud jinak, než určovaly předpisy, protože se na nich vyskytovalo přídavné pancéřování. Nejčastěji šlo o kovové desky nebo gumové pláty, jež fungovaly jako představný pancíř, který aktivoval kumulativní hlavice pancéřovek a protitankových řízených raket. Snad nejpodivnějším obrněncem, jenž se v tomto konfliktu objevil, byl „hybrid“ podvozku T-55 a věže M18 Hellcat, jenž bojoval v bosenských službách. Autor tohoto článku zaznamenal v Chorvatsku také vyprávění veteránů, podle nichž byly tehdy nasazeny dokonce i z muzea vytažené německé tanky z druhé světové války, avšak zatím se nepodařilo nalézt žádný fotografický důkaz.

Oblíbená protiletadlová Praga
Armáda Jugoslávie patřila také mezi zákazníky československého průmyslu, od něhož koupila i 789 samohybných protiletadlových kanonů vz. 53/59, jimž se tady obvykle říkalo „Ještěrka“. Na Balkáně se však standardně označují slovem „Praga“, jelikož užívají podvozek Praga V3S. V Jugoslávii proběhla jejich modernizace, v rámci které část kompletů dostala nové motory či nové střelecké zaměřovače, ale v konfliktech v 90. letech bylo nasazení proti vzdušným cílům pouze omezené. Srbové sestřelili jen jediný chorvatský MiG-21, ale „Pragy“ se zato nesmírně osvědčily coby prostředky v pozemním boji, protože dvojice jejich 30mm kanonů byla vysoce efektivním nástrojem proti pěchotě. Chorvatské či muslimské jednotky se prý někdy vzdávaly i po pouhém zaslechnutí salvy z „Pragy“. Srbové ovšem i přesto chtěli využít potenciál tohoto povedeného systému pro protivzdušnou obranu, a proto se rozhodli kanony nahradit raketami. Tak vznikl komplet Ciciban, který kombinoval platformu „Ještěrky“ a odpalovací zařízení pro dvě letecké rakety krátkého dosahu K-13 (R-3). Systém Ciciban se opravdu dočkal i bojového nasazení, ovšem nikoliv na šasi Praga, nýbrž na podvozku nákladního vozu TAM-150. Srbové se ale k tomuto nápadu později vrátili, neboť použili platformu vz. 53/59 jako základ pro nové komplexy RL-2 a RL-4. Ty užívaly výkonnější letecké střely R-60MK a R-73, jež byly potom v zájmu prodloužení dostřelu doplněny raketovými urychlovači, čímž vznikly komplety zvané RL-2M a RL-4M. Dodnes figurují v nabídce srbské zbrojní společnosti Yugoimport jako další příklady aplikace zkušeností z balkánských konfliktů.

Obrněný vlak Krajina Ekspres
Do bojů o Srbskou Krajinu zasáhly na obou stranách také improvizované obrněné vlaky, mezi nimiž je nepochybně nejznámější souprava Krajina Ekspres, kterou postavili a užívali Srbové. Zdroj pohonné síly po celou dobu představovala dieselová lokomotiva General Motors G26C, zatímco v počtu a výzbroji bojových vagonů docházelo ke změnám. Největší část palebné síly se nacházela v prvním vagonu, kde ji nejdříve tvořil německý 20mm FlaK 38, ale později tam byl posazen 76,2mm kanon ZIS-3 a dvě letecké raketnice, každá pro dvanáct neřízených raket ráže 57 mm, avšak tím změny nekončily. V definitivní verzi se totiž na prvním vagonu nalézal stíhač tanků M18 Hellcat, jehož korbu obklopovala konstrukce vagonu, zatímco věž se 76mm dělem se mohla otáčet (dvojice raketnic zůstala zachována). Krajina Ekspres měl také druhý a posléze i třetí bojový vagon, na kterých se nalézaly různé kombinace protiletadlových kanonů kalibru 40 a 20 mm či kulometů ráže 12,7 mm a 7,92 mm. Jeden z vagonů dostal i odpalovací kolejnice pro protitankové řízené rakety Maljutka. Kromě toho byl zhotoven ještě další vagon, jehož výzbroj tvořil 120mm minomet, avšak ten se v boji užíval málo. Bojové vagony vznikly z běžných otevřených nákladních vozů, které dostaly ochranu z ocelových plátů o síle 25 mm, kdežto shora byly kryté pouze stanovými dílci. Krajina Ekspres byl intenzivně užíván v bojích až do léta 1995, kdy se obrana Srbské Krajiny po ofenzivě Chorvatů zhroutila. Srbská obsluha nechtěla nepřátelům přenechat vlak a raději jej zničila.

Nezvyklé srbské dělostřelectvo
V bojích o Srbskou Krajinu, Slavonii a Bosnu použili Srbové i několik zajímavých prostředků dělostřelecké podpory. Patřila mezi ně bizarní varianta 262mm raketometu M-87 Orkan, který vznikl ještě v éře Jugoslávie jako samohybný na podvozku nákladního automobilu, ale během války byla nasazena také provizorní tažená verze. Použily se čtyři hlavně, které byly umístěny na dvojici lafet ze zastaralých systémů D-56B2, což nebylo nic jiného než místní označení pro proslulý německý „Flak“, resp. kanon FlaK 18/37 ráže 88 mm. Další kuriozita obdržela jméno K-15 Krajina a dá se popsat jako „de-navalizace“ protilodní řízené střely P-15 Termit. Ta byla přesunuta z paluby raketového člunu na pozemní startovací zařízení z komplexu země-vzduch S-75 Dvina a navádění bylo upraveno tak, aby střela dokázala zasáhnout i pozemní cíle. Dolet měl činit až 150 km, ale není jisté, zda skutečně došlo k bojovému nasazení. Naopak nesporné je reálné použití systému Košava, což byl jakýsi improvizovaný dělostřelecký raketomet. Jeho základ představovaly letecké bomby, ke kterým srbští inženýři připojili malé raketové motory. Výsledná výbušná tělesa pak byla odpalována z ramp na nákladních automobilech. Také tento podivný nápad se osvědčil, což ostatně prokazuje i fakt, že srbská zbrojovka Yugoimport dnes nabízí sériovou variantu Košava-1 s dostřelem až 50 km.
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