Jugoslávské válečné improvizace

V „nepravidelných“ a „asymetrických“ válkách se ke slovu často dostává improvizace. Výjimkou nebyly ani konflikty na Balkáně, resp. krvavý rozpad bývalé Jugoslávie. V boji se objevila řada originálních zbraňových systémů, ve kterých se spojovaly prvky lišící se účelem, místem i časem vzniku.

Stalo se jakýmsi zvykem připomínat si v jarních měsících války v bývalé Jugoslávii. V březnu 1992 se rozhořel krvavý konflikt v Bosně a v březnu 1999 začala kontroverzní operace NATO proti Srbsku. Zejména boje v Chorvatsku a Bosně v první polovině 90. let představovaly masový a brutální konflikt, v němž bojovaly pravidelné armády, rozmanité polovojenské či partyzánské síly, žoldnéři i skupiny organizovaného zločinu. Do boje se dostala i historická technika, jež byla v některých případech doslova vytažena z muzeí (např. na chorvatské straně bojovaly německé tanky z druhé světové války). V takovém „pestrém“ prostředí se pochopitelně dařilo i technickým improvizacím, z nichž některé působí komickým či zoufalým dojmem. Nemálo z nich však dokládá pozoruhodnou technickou invenci konstruktérů a některé nápady se uplatňují i dnes, protože je v poněkud pokročilejší podobě realizuje srbský zbrojní průmysl.

Kolová a pásová technika
Patrně nejrozšířenějšími improvizacemi byla vozidla, pro která se obecně používá termín „gun‑trucky“; v srbochorvatštině byly nazývány slovem „krnjo“. Jejich základem byly nejčastěji různé typy terénních a nákladních automobilů domácího původu, hlavně značek TAM (např. TAM‑110 a TAM‑150) a FAP (především FAP‑13), ale dost časté byly i improvizace na bázi sovětských vozů UAZ a nechyběly ani upravené automobily západních značek. Vozidla byla opatřena provizorním pancéřováním a výzbrojí; tu obvykle tvořily kulomety, případně malorážové kanony (často získávané mj. z československých systémů M53/59) a také původně letecké raketnice s neřízenými raketami.
Kromě těchto běžných „gun‑trucků“ se ovšem objevovala i další vozidla. Podvozky nákladních vozů sloužily jako platforma pro obrněné transportéry, z nichž některé vlastně ani nevyhlížejí jako improvizace. Zvláštní kapitolu pak tvoří různé kuriozity, jež vznikly na základě techniky zcela nevojenského charakteru, mj. autobusů, tahačů návěsů, buldozerů a traktorů. Do bojů se zapojily i provizorní obrněné vlaky, z nichž asi nejznámějším byl srbský „Krajina Ekspres“. Jeho arzenál zahrnoval mj. 57mm rakety a věž starého amerického stíhače tanků typu M18 Hellcat s překvapivě stále účinným 76mm kanonem.
Improvizace se nevyhnuly ani pásové technice. Na korbách tanků T‑55 se objevily věže z M18 Hellcat, protiletadlová „dvojčata“ ráže 37 mm a kanony Bofors ráže 40 mm. Je známa též kombinace podvozku samohybného děla 2S1 s věží bojového vozidla pěchoty M‑83. Na podvozky a korby obrněnců M‑83 a M‑60 byla montována vypouštěcí zařízení pro neřízené rakety a protitankové řízené střely. Pásové podvozky nejrůznějšího původu (včetně pásových traktorů!) se stávaly základem provizorních obrněnců, z nichž mnohé měly skutečně bizarní tvary.

Využití letecké výzbroje
Zvláštní kapitolu pak představují zbraně v užším slova smyslu, resp. palebná síla oněch improvizací. Velice rozsáhlého užití se dočkala letecká výzbroj, které byly plné sklady, ale kvůli katastrofální situaci letectva rozpadajících se států a rovněž kvůli vyhlášení bezletové zóny nad Bosnou nebylo možné nasadit ji normálním způsobem. Hlavňová, raketová i pumová výzbroj se tedy zapojila do pozemních bojů.
Z letounů byly vymontovány mj. kanony GŠ‑23 a NR‑30 a využily se jako výzbroj „gun‑trucků“. Raketnice s neřízenými raketami ráží 57 a 70 mm namontované na vozidlech se staly pozoruhodně účinnými prostředky dělostřelecké podpory. Naprosto originální byla aplikace leteckých pum, jež se změnily v „bojové hlavice“ jakýchsi improvizovaných raketometů. Vzlétaly z kolejnicových odpalovacích zařízení a byly urychlovány pomocí motorů, které pocházely z leteckých raket. 100kg pumy FAB‑100 se urychlovaly pomocí motorů z neřízených raket HVAR ráže 127 mm, zatímco pro 250kg bomby FAB‑250 se používaly svazky čtyř motorů z řízených raket vzduch‑vzduch R‑13. Tyto komplety dostaly označení Ozren a Košava. Rakety vzduch‑vzduch R‑13, R‑60 a R‑73 byly nasazeny v úloze země‑vzduch, kdy startovaly z provizorních samohybných i tažených odpalovacích ramp.
Celá řada popsaných myšlenek nezanikla. Srbský zbrojní průmysl vyvinul mj. protivzdušný „gun‑truck“ M‑55AX na základě vozidla TAM‑110 s kanony ráže 20 mm a řízenými raketami Strela‑2M. Pod jménem Košava je nabízen systém země‑země, jež využívá raketou urychlené letecké bomby s laserovým naváděním. A vznikly také protiletadlové komplety RL‑2M a RL‑4M se střelami R‑60 a R‑73 na československém podvozku M53/59 (podrobnosti o všech těchto zbraních najdete v ATM 8/2007). Srbské zbrojovky dnes ve svých reklamách kladou důraz na to, že jejich výrobky jsou prověřené ve skutečných bojových podmínkách. Nemělo by se ale zapomínat, že oněmi „podmínkami“ byl nejkrvavější konflikt, který zasáhl Evropu od konce druhé světové války.
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Dvě typické improvizace na bázi nákladního vozu TAM‑110. Vlevo obrněný transportér se čtveřicí původně leteckých raketnic pro neřízené rakety (dvě po šestnácti raketách ráže 57 mm a dvě po dvanácti raketách ráže 70 mm), vpravo modifikace se třemi 20mm kanony z protiletadlového prostředku BOV‑3.

Stíhač tanků SO‑76, vlastně podvozek a korba tanku T‑55 s věží amerického stíhače tanků z II. světové války M18 Hellcat. Tato kombinace vznikla už v 80. letech, neboť se zjistilo, že 76mm kanon M18 dokáže probít i pancíře některých poválečných tanků. SO‑76 použili v boji Srbové a Bosňáci.

Provizorní dělostřelecký raketomet Košava. Na korbě nákladního vozu TAM byly umístěny kolejnice, z nichž se pomocí raketových motorů ze 127mm leteckých raket HVAR odpalovaly bomby FAB‑100 o váze 100 kg. Bosenští Srbové použili tyto zbraně v bojích o muslimské „bezpečné zóny“ Goražde a Bihać.

Neřízené letecké rakety se proměnily v dělostřelectvo. Terénní automobily UAZ‑469 obdržely dvojice raketnic, buď 12hlavňových ráže 70 mm, nebo 16hlavňových ráže 57 mm.

Improvizovaný raketový komplet země‑vzduch krátkého dosahu. Na korbě automobilu TAM‑150 bylo nainstalováno otočné odpalovací zařízení pro dvě letecké střely R‑13. Obdobný systém vznikl i na bázi provizorně obrněné verze vozu FAP‑13.

Jedna z nejoriginálnějších kombinací. Dvě trubková odpalovací zařízení z 262mm dělostřeleckého raketometu Orkan instalovaná na podvozku legendární „osmaosmdesátky“, resp. německého 88mm protiletadlového kanonu Flak 18 z II. světové války.

Skutečně bizarním obrněncem byl zemědělský traktor, který byl opatřen nejen pancéřovými plechy, ale dokonce také střelištěm s těžkým 12,7mm kulometem DŠK.

Obrněný vlak „Krajina Ekspres“ srbských polovojenských útvarů. Jeho pestrou výzbroj tvořily kulomety, kanony ráže 20 a 40 mm, 57mm neřízené letecké rakety a věž z amerického stíhače tanků M18 Hellcat s dělem ráže 76 mm.

Jugoslávský obrněný transportér typu M‑60 jako „dělostřelecký raketomet“. Je vyzbrojen raketnicí UB‑32 pro 32 raket ráže 57 mm, kterou původně nesl letoun MiG‑21.

Protiletadlový komplet Praćka byl pokusem o nasazení leteckých střel R‑60 v úloze země‑vzduch. Střela se odpalovala z lafety, která původně patřila 20mm protiletadlovému kanonu M‑55.

Srbský raketový systém Krajina využíval protilodní střely typu P‑15 Termit (SS‑N‑2), které vzlétaly z upraveného odpalovacího zařízení pro střely země‑vzduch S‑75 Volchov (SA‑2). Chorvaté se údajně pokusili podobným způsobem vyrobit raketový komplex určený proti pozemním cílům.

Velmi pestrá směs vozidel doplněných provizorním pancéřováním a zbraněmi se objevila u srbské policie. Jako základ sloužily nejen lehké transportéry BOV, terénní automobily značky UAZ a nákladní vozy TAM a FAP, ale rovněž vozy západních značek jako Land Rover nebo Pinzgauer.

Obrněný transportér na bázi nákladního vozidla TAM‑150. Tvarem připomíná obrněnce obvyklé v zemích střední či východní Evropy a používala jej bosenská (muslimská) armáda.

Kombinace dvou typů techniky jugoslávského původu: starší vůz značky TAM vyzbrojený 32hlavňovou raketnicí z dělostřeleckého taženého raketometu M‑63 Plamen ráže 128 mm.

Jedním z produktů polních dílen chorvatské armády byla obrněná ambulance (nebo spíše malá pojízdná ošetřovna) na bázi těžkého nákladního automobilu.

Publikace: ATM 3/2008

