BTR-80 a SPG-9M:
Kontroverzní „Žolík“ ukrajinské Národní gardy

V minulém čísle ATM jsme vám představili výběr nezvyklé či improvizované techniky, která se objevila v bojích na Ukrajině. Do tohoto kuriózního arzenálu ale stále přibývají další položky, např. obrněný transportér s bezzákluzovými děly, který svým vzhledem trochu připomíná starý americký obrněnec M50 Onton se šesti kanony.

Když v roce 1991 vznikla samostatná Ukrajina, měla vedle armády ještě dvě ozbrojené složky v resortu ministerstva vnitra, a sice Vnitřní vojska a Národní gardu. Druhá zmíněná fungovala prakticky jako armádní záloha, avšak v roce 2000 byla rozpuštěna. Konfliktní situace v zemi a špatný stav armády ale vedl novou vládu k znovuzřízení Národní gardy, ačkoli s pozměněným charakterem, jelikož kromě vycvičených záložníků do ní vstoupilo i mnoho mladých aktivistů převážně z řad nacionalistických stran a hnutí. Spíše provizorní povahu „nové“ Národní gardy dokládá i její pestrý arzenál, vesměs „posbíraný“ z nejrůznějších vojenských i civilních zdrojů a zahrnující rovněž neobvyklé technické improvizace.

Čtyři bezzákluzová děla
Na začátku srpna prezentoval Kalinovský pluk (který je součástí Západní operačně-teritoriální skupiny Národní gardy) zajímavě modifikovanou podobu obrněného transportéru BTR-80, jež vznikla z iniciativy gardistů v jejich polní dílně. Stejně jako řada jiných vozidel v ozbrojených silách Ukrajiny byl opatřen mřížovou ochranou z ocelových profilů, jež mají omezovat účinky kumulativních hlavic pancéřovek, největší změna se však objevila na věži. Na jejích bocích se totiž nacházejí dvě konzoly, každá s dvojicí bezzákluzových děl SPG-9M ráže 73 mm. V řadě médií se kvůli vzhledu oněch kanonů objevily komentáře, že se z BTR-80 stala „Kaťuše“, tzn. dělostřelecký raketomet, což vlastně není ani tak daleko od pravdy, neboť SPG-9M patří mezi tzv. dynamicko-reaktivní zbraně. Z hlavně je bezzákluzovým způsobem vystřelen granát, jenž je posléze poháněn dráhovým raketovým motorem. K dispozici jsou protitankové kumulativní střely či tříštivo-trhavá munice proti pěchotě a dalším „měkkým“ cílům. Gardisté pojmenovali upravené vozidlo „Džoker“ (tj. „Joker“ neboli „Žolík“), což podtrhuje obrázek šaška na pravé straně věže. Konstruktér vozidla, inženýr, který se představil jen křestním jménem Ivan, uvedl pro média, že tato zbraň by měla (podobně jako karetní žolík) „přebít“ jakoukoliv techniku ve výzbroji pro-ruských separatistů, a to včetně tanků.

Řada otázek a nejasností
Na první pohled působivá kombinace BTR-80 a čtyř bezzákluzových děl ale vyvolává mnoho otázek. Především není jasné, jak se u děl ovládá náměr a jak probíhá zaměřování. Logicky se nabízí možnost, že by konzoly se SPG-9M byly propojené s lafetami kulometů ve věži (což je 14,5mm KPVT a 7,62mm PKT), takže by všechny zbraně pracovaly koaxiálně a k palbě z děl by se daly využít optické zaměřovače ve věži, popř. by kulomety transportéru mohly pracovat jako zástřelné zbraně bezzákluzových děl. Filmové záběry ze zkoušek ale ukazují, že se děla a kulomety pohybují nezávisle na sobě, takže výše popsané řešení zůstává jen spekulací. Kromě toho je zřejmé, že pro komplikované nabíjení kanonů je třeba alespoň částečně opustit vnitřek vozidla, což pak vystavuje nabíječe odvetné palbě nepřítele. Pochybnosti ale vzbuzuje vlastně celá koncepce vozidla. Mířený dostřel SPG-9M totiž činí jen kolem 800 m a pravděpodobnost přesného zásahu tanku na takovou vzdálenost není právě ideální. Ostatně právě poměrně malý dostřel a přesnost bezzákluzových děl vedl k vyřazování této kategorie techniky především ve prospěch protitankových řízených střel, neboť výkony bezzákluzových děl již prostě nestačily na účinnou konfrontaci s tanky, jež mohou pálit mnohem dále a přesněji. Kombinace BTR-80 se SPG-9M by se patrně mohla hodit na palbu proti „měkkým“ cílům, ale její reálná efektivita v boji proti tankům zůstává přinejmenším velmi sporná.
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TTD bezzákluzového děla SPG-9M Kopjo
Ráže hlavně
73 mm
Délka hlavně
1,85 m
Celková délka zbraně
2,11 m
Šířka v bojové pozici
1,05 m
Výška v bojové pozici
0,82 m
Hmotnost samotné zbraně
50,5 kg
Hmotnost kompletu na podstavci
62,5 kg
Úsťová rychlost protitankové střely
435 m/s
Úsťová rychlost protipěchotní střely
316 m/s
Maximální rychlost střely
700 m/s
Praktická kadence
6 ran/min.
Mířený dostřel
800 m
Maximální dostřel
4500 m
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