Irácké obrněné improvizace

Za éry Saddáma Husajna existoval v Iráku malý, ale v některých ohledech překvapivě vyspělý zbrojní průmysl. Kromě kopií vzorů ze zahraničí dokázal vyrobit také několik nezvyklých kombinací zbraní různého původu.

Po svržení režimu Saddáma Husajna na jaře 2003 se USA a jejich spojenci pustili nejen do rekonstrukce zničené země, ale také do velice intenzivního hledání. Nejvíce se samozřejmě pátralo po zbraních hromadného ničení, které však nalezeny nebyly. Co ale bylo naopak objeveno ve velkém počtu, to byly nejrůznější konvenční zbraně včetně improvizací, kterými se irácký průmysl snažil alespoň částečně nahrazovat dovoz moderní techniky, jež byl znemožněn zbrojním embargem. Významná část těchto „objevů“ byla samozřejmě poškozena v důsledku bojů, ovšem na technické zajímavosti jim to rozhodně neubralo.
Stejně jako v případě dříve popsaných improvizací z Kuby (viz Armádní technický magazín 2/2007) nebo bývalé Jugoslávie (ATM 3/2008) se jednalo vesměs o modifikace existujících obrněných vozidel, nejčastěji jejich doplnění novými zbraněmi, případně jejich přizpůsobení pro nový specializovaný účel. Pozoruhodné bylo, že některé typy spojovaly prvky z velice odlišných zemí, neboť původ irácké výzbroje byl neobyčejně pestrý. Kromě SSSR a Číny dodávaly techniku do Iráku také země západní i východní Evropy (včetně Československa), USA, Brazílie nebo Jihoafrická republika. Iráčané tedy měli k dispozici pozoruhodně rozsáhlou škálu „materiálu“, s nímž mohli různě pracovat. Jak se jim to podařilo, můžete posoudit sami.
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Obrněný transportér československé výroby OT-62B doplněný věží ET-90 s kanonem Cockerill Mk III ráže 90 mm. Věž byla převzata z brazilského kolového vozidla ENGESA EE-9 Cascavel.

Sovětský obrněný transportér BTR-50, do jehož přestavěné korby byl instalován československý protiletadlový dvojkanon vzor 53 ráže 30 mm.

Obrněné velitelské a štábní vozidlo na bázi tanku T-55.

Italský nákladní automobil IVECO přestavěný na „gun-truck“ se sovětským 23mm protiletadlovým dvojkanonem ZU-23.

Vyprošťovací a tažná modifikace tanku T-55.

Obrněné vozidlo MT-LB s dělostřeleckým raketometem se dvanácti hlavněmi. Jde zřejmě o variantu 282mm raketometu Ababil, který Irák vyvinul společně s Jugoslávií. 
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