Kubánské obrněné improvizace

V loňském roce vykonala kubánská armáda několik přehlídek, na nichž se objevily pozoruhodné typy vojenské techniky. Jedná se o místní improvizace, které kombinují součásti starších zbraní převážně sovětské výroby.

Kubánská armáda disponuje významným množstvím starší vojenské techniky ruské výroby, ale jeho velká část není provozuschopná kvůli nedostatku náhradních dílů a nekvalitní údržbě. Kubánská armáda se tedy rozhodla zkombinovat funkční součásti některých vozidel a vytvořit nové typy techniky.

T-34 stále ve službě
Kuba je jednou z dvacítky států, v nichž stále aktivně slouží legendární sovětské tanky T‑34. Jde o exempláře vyrobené až po druhé světové válce, které se vyznačují řadou odlišností, jako je nové spojovací vybavení, infračervený zaměřovač, výkonnější motor a nová pojezdová kola podobná těm z tanků T‑54/55. Přes své stáří mohou být T‑34 ve specifických situacích překvapivě účinnými zbraněmi, o čemž svědčí jejich nasazení v 80. letech v Angole. Jihoafričtí vojáci a evropští žoldnéři byli naprosto vyvedeni z míry zjištěním, že 66mm americká pancéřovka M72 LAW nedokáže probít čelní pancíř T‑34.
Kubánská armáda využila T‑34 jako platformu pro instalaci čtyř typů velkorážových děl. První je sovětský protiletadlový kanon KS‑19 ráže 100 mm, který je umístěn přímo na korbě T‑34. Velmi podobně je instalován i 130mm dělostřelecký kanon M‑46, jehož dostřel se pohybuje kolem 27 km. Třetí zbraní na bázi T‑34 je 122mm houfnice D‑30 umístěná v upravené a shora otevřené věži tanku. Konečně čtvrtou modifikací je 100mm protitankový kanon T‑12 montovaný stejně jako D‑30.
Kubánci zajímavě využili i podvozky tanků T‑54/55. Instalovali na ně odpalovací zařízení pro dva starší typy sovětských střel země‑vzduch. Jedná se o zařízení 5P73 pro dvě rakety kompletu S‑125M Něva‑M a zařízení SM‑90 pro jednu raketu kompletu S‑75 Volchov. A poslední pásovou konverzi představuje dělostřelecký systém na základě bojového vozidla pěchoty BMP. Na jeho korbě se nachází otevřená hranatá nástavba se zbraní s dosti dlouhou hlavní ráže mezi 100 a 130 mm. Není však přesně známo, o jakou zbraň se vlastně jedná.

Pět konverzí BTR-60
Opravdu oblíbeným „materiálem“ pro konverze v kubánské armádě je osmikolový obrněný transportér BTR‑60. Jeho základní verze BTR‑60P s otevřenou korbou slouží pro hned tři protiletadlové kanonové prostředky. První z nich využívá ruské střeliště typu ZU‑23 se dvěma 23mm kanony. Druhý systém se vyznačuje zvláštní pancéřovanou „vanou“ se dvěma 37mm kanony sovětské nebo čínské výroby. Třetí varianta používá dva československé 30mm kanony převzaté z taženého kompletu vz. 53, který se stal i základem známé „Ještěrky“ vz. 53/59.
Snad největší pozornost ze všech kubánských úprav BTR‑60 však vzbudily dvě konverze modelu BTR‑60PB. Místo klasické věžičky se dvěma kulomety má první z nich věž bojového vozidla pěchoty BMP‑1 se 73mm kanonem a kolejničkou pro protitankovou řízenou raketu 9M14 Maljutka. A druhá konverze využívá odlehčenou věž tanku T‑54A se 100mm kanonem. Je určitě zajímavé, že BTR‑60PB s věží T‑54A může vážit zhruba 15 tun, přičemž si musí poradit se zpětným rázem 100mm kanonu, jež byl původně určen pro tank více než dvakrát těžší.
Přehled kubánských obrněných improvizací uzavírají dvě úpravy čtyřkolových vozidel. Jedna vyniká především tím, že je známo také její jméno: Jabali. Jedná se o nosič protitankových raket na základě sovětského obrněného transportéru BTR‑40. Poslední známou variací je vozidlo BRDM‑2 s otevřenou korbou, v níž je lafetován 120mm minomet. Je zřejmé, že o kubánských konverzích prozatím víme opravdu jen málo. Můžeme doufat, že přehlídky a další události spojené s prezentací vojenské techniky pomohou zodpovědět alespoň část otázek.

Lukáš Visingr
Foto: archiv
Prameny:
ArmyRecognition.com, MilitaryPhotos.com, JED The Military Equipment Directory, Válka.cz, Věstnik PVO 

Publikace: Armádní technický magazín 2/2007

