Korps Marinir:
Exotická technika indonéské námořní pěchoty

Ozbrojené síly Indonésie disponují velice pestrou škálou americké, ruské a evropské výzbroje. Nechybí v ní ani obojživelná vozidla indonéské námořní pěchoty, která provozuje také několik unikátních a málo známých typů obrněnců.

Indonésie s více než 250 miliony obyvatel disponuje ozbrojenými silami, které čítají přibližně 395 000 mužů. Jejich součástí je i námořní pěchota (Korps Marinir) se silou cca 20 000 mužů, kteří jsou členěni do dvou tzv. skupin (každá zhruba odpovídá malé divizi) a jedné samostatné brigády. Nabízíme vám krátký pohled na neobvyklou výzbroj těchto jednotek, v níž najdeme i několik typů techniky ze střední a východní Evropy.

Pestrá škála obrněných vozidel
Nejpočetnějším typem (asi 100 kusů) je pásový obrněný transportér BTR-50, který je zaveden ve dvou verzích, a to BTR-50P a BTR-50PK. Námořní pěchota vlastní (podle různých zdrojů) 70 až 90 obojživelných tanků PT-76B, ale aktivně provozováno je jenom kolem 50 kusů. Dále bylo pořízeno asi 80 francouzských pásových vozidel AMX-10P, byť ve službě se nachází jen asi polovina; část vozidel odpovídá variantě PAC-90, jež má ve věží 90mm kanon. Z přebytků slovenské armády bylo koupeno asi 40 vozidel BMP-2, ovšem nejmodernější obrněnce, jež se u indonéské námořní pěchoty vyskytují, představují ruské BMP-3F, což je speciální provedení pro vyloďovací operace. Bylo pořízeno celkem 54 kusů, v nichž je však zahrnuto také několik vyprošťovacích vozidel BREM-L. Kolová obrněná technika zahrnuje celkem asi třicet vozidel BRDM-2 a BTR-80A, dále jsou zavedeny plovoucí pásové transportéry K-61 a staré americké AAV-P7/A1 alias LVTP-7A1. Dělostřeleckou podporu zajišťuje kromě tažených děl i několik československých raketometů RM vz. 70 ráže 122 mm.

Upgrade a modifikace PT-76B
Bližší pojednání si ovšem zaslouží plovoucí tanky PT-76B, protože ty v Indonésii prošly dosti zásadní modernizací. Na programu, jenž je někdy označován jako PT-2000, se patrně podílela běloruská firma Minotor Service, která možná podobně modernizovala i část vozidel BTR-50. Tanky PT-76B dostaly zejména belgické kanony Cockerill Mk 3M ráže 90 mm, které se lehce rozpoznají podle nové úsťové brzdy. Vedle toho byl instalován americký motor Detroit Diesel a změnila se sada elektroniky, jež nyní zahrnuje kanonový zaměřovač a radiostanici z Francie. Čistě indonéskou konverzi však představuje obrněnec jménem TAPIR (tank amphibi peluncur incendary rocket). Jedná se o přestavbu PT-76B, z jejíž věže už úplně zmizel kanon a na horní část byl instalován raketomet se sedmnácti hlavněmi ráže 140 mm. Podle všeho se zde jedná o část systému BM-14-17 (alias 8U36), který používá popsané odpalovací zařízení na podvozku automobilu GAZ-63 (tento systém byl prodán i do Indonésie). Není však známo, kolik vozidel TAPIR opravdu vzniklo a zda jsou zavedena v řadové službě.
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