Kubánská vojenská technika:
Improvizace z „Ostrova svobody“

Koncem listopadu 2009 provedly kubánské ozbrojené síly další ze série cvičení Bastion, která jsou zaměřena na „obranu proti americké invazi“. Během cvičení byla opět předvedena řada zajímavých typů techniky místního původu, jež připomněly, že se na ostrově postupně vytvořil specifický zbrojní průmysl, specializovaný především na výrobu kopií, nezvyklých improvizací či kombinací, jaké nikde jinde na světě nenajdeme.

Ozbrojené síly Kuby bývaly za studené války poměrně obávané. Na poměry třetího světa totiž byly dobře vycvičené a disponovaly množstvím výkonné techniky sovětské výroby. Navíc jim nechyběly zkušenosti, neboť kubánští „poradci“ působili v řadě konfliktů v Latinské Americe, Africe a Asii. Nezůstalo však jenom u toho, protože Kuba vysílala i expediční bojové síly, jež se účastnily např. války v Angole či bojů o oblast Ogaden mezi Etiopií a Somálskem. A právě díky těmto nasazením získali Kubánci nejen skutečné bojové zkušenosti, ale také motivaci pro vývoj určitých zajímavých zbrojních improvizací. To jim přišlo nečekaně vhod, když skončila studená válka a s ní i zdánlivě neomezená podpora Moskvy. Kuba ztratila přístup k moderním zbraním a musela se spolehnout na vlastní schopnosti. A je nutno uznat, že tamním technikům rozhodně nechybí vynalézavost a zručnost.

Hlavňové zbraně
Přehled zbraní kubánské výroby lze začít od pěchotní výzbroje. Tamní továrny vyrábějí kopie sovětských 7,62mm útočných pušek AKM a zřejmě také kulometů ráže 7,62, 12,7 a 14,5 mm. Na puškách jsou k vidění i optické zaměřovače, údajně nesoucí jméno Vilma (podle manželky současného kubánského vůdce Raúla Castra). Dále je známa produkce dvou odstřelovačských pušek, z nichž první se nazývá Alejandro (podle prostředního jména Fidela Castra). Jedná se o zbraň ráže 7,62 mm, jež zřejmě využívá princip sovětské pušky Dragunov SVD, ale vzhledem připomíná spíše moderní západoevropské typy. Druhá zbraň se jmenuje Mambi, střílí 14,5mm kulometnými náboji a údajně je určena k ničení lehce obrněných vozidel nebo nízko létajících vrtulníků. Kubánské prameny deklarují i produkci rychlopalných kanonů ráží 23, 37 a 57 mm, 100mm protitankových kanonů, 130mm polních kanonů a 120mm minometů. Mnoho z těchto zbraní se uplatňuje v některých dále popsaných kombinacích.

Terénní automobily
Kubánské speciální jednotky provozují dva typy automobilů, které jsou ekvivalenty západních „rychlých útočných vozidel“ (FAV). Prvním je odlehčená obměna klasického sovětského typu UAZ-469, kdežto druhým je vůz Fiero, připomínající „buginy“ z pouštních závodů, jaké často nasazují i speciální jednotky z vyspělých zemí. Oba typy vozidel mohou nést účinnou výzbroj zahrnující nejenom 7,62mm kulomety PKM a 30mm samočinné granátomety AGS-17, ale též malá bezzákluzová děla. Kubánci vlastní i značný počet sovětských nákladních vozů ZIL-131, Ural-375, KrAZ-214 a KrAZ-255. Část z nich byla přestavěna na „gun-trucky“, tedy doplněna provizorním pancéřováním a nejrůznější výzbrojí. Kubánci umístili na podvozky těchto vozů i skříňové a autobusové nástavby vlastní výroby. Ale technicky nejzajímavější uplatnění zřejmě představují automobily KrAZ, jež nesou 130mm kanony M-46 (či jejich místní kopie). Kromě varianty, jež má původní řidičskou budku za motorem, je známa také obměna s novou (možná lehce pancéřovanou) nízkou kabinou nad motorem. Kubánci tím vlastně sledují soudobý trend stavby samohybných děl na bázi nákladních vozů.

Obrněné automobily
Svérázné aplikace se dočkal také lehký nákladní automobil GAZ-66, jehož šasi a některé další části posloužily při konstrukci obrněného terénního vozidla, údajně označovaného Iguana. Na jeho designu se zjevně podepsal vliv jihoafrické konstrukční školy, se kterou se Kubánci blíže seznámili při nasazení v Angole. Na Kubě dále existují nejméně dvě místní úpravy obrněného vozidla BTR-40. Protiletadlová verze BTR-40A-AA nese na zádi otočnou platformu se zbraní ZPU-2, resp. dvěma kulomety KPV ráže 14,5 mm (naopak ruská protiletadlová verze BTR-40 má zbraně usazené přímo v korbě). Druhá varianta BTR-40A-PB (zvaná též Jabali) slouží pro ničení tanků a má v korbě výsuvné odpalovací zařízení pro tři řízené rakety 3M6 Šmel; možná byla vyvinuta i novější varianta s raketami kompletu Falanga. Šestikolový obrněný transportér BTR-152 byl vybaven 23mm dvojkanonem ZU-23 (tento nápad si Kubánci zřejmě „vypůjčili“ od Palestinců), kdežto část průzkumných obrněnců BRDM-2 se změnila na nosiče sovětských minometů 2S11 (či jejich kubánských kopií) ráže 120 mm. Zbraň je uložena přímo v otevřené korbě a na zádi se nacházejí schránky s municí.

Legenda stále ve službě
Kuba patří mezi asi dvacítku zemí, které mají stále ve výzbroji legendární tanky T-34. Faktem však je, že jde o obrněnce postavené až po druhé světové válce, které se od původních „téček“ v mnohém liší; mají např. výkonnější motory, nová pojezdová kola, infračervené zaměřovače, lepší komunikační vybavení a účinnější munici. V některých specifických podmínkách mohou být T-34 stále dobrými zbraněmi, o čemž nejvíce vypovídá jejich nasazení v Angole; tam byli jihoafričtí vojáci a evropští žoldnéři nepříjemně překvapeni, když americké pancéřovky LAW často nedokázaly probít čelní pancíř T-34. (SSSR vyřadil poslední T-34 z výzbroje rezervních sil až na konci 80. let!) Kubánci ale dnes používají většinu „téček“ jako platformy pro montáž čtyř dělostřeleckých zbraní. 130mm kanon M-46 je uložený na otáčivé nepancéřované plošině přímo na korbě a podobně je umístěný i 100mm protiletadlový kanon KS-19. Naopak 122mm houfnice D-30M a 100mm protitankový kanon T-12 jsou posazeny v otevřených věžích, které zřejmě vznikly úpravami původních věží T-34.

Poválečné tanky a BVP
Kubánci sice mají tanky T-72, těch je však poměrně málo (max. 50), a tak tvoří páteř tamních obrněných útvarů několik set tanků T-54/55 a T-62M. Zejména tanky T-55 prošly rozsáhlými modernizačními úpravami a na snímcích lze rozlišit nové bloky reaktivního pancíře a laserové dálkoměry (a podle kubánských pramenů dostaly dokonce nový systém řízení palby); fakticky odpovídají sovětské verzi T-55AM2B. Část T-54/55 byla přestavěna na obrněná vyprošťovací vozidla (podobně jako byla v SSSR od těchto tanků odvozena vozidla série BTS) a část slouží jako nosiče odpalovacích zařízení střel země-vzduch. První varianta má vypouštěcí rampu pro jednu střelu V-750 komplexu S-75 Dvina (SA-2 Guideline), kdežto na druhé se nalézá dvojité zařízení pro rakety 5V24 systému S-125 Něva/Pečora (SA-3 Goa). Také je známo, že nabíjecí mechanismus ke druhému jmenovanému kompletu Kubánci přesunuli na šasi pásového tahače MT-LB (původně využíval nákladní vůz ZIL-131). Objektem svérázných místních modifikací se stala i bojová vozidla pěchoty BMP-1, jejichž část se také změnila v základ dělostřeleckých systémů. Jedním z nich je samohybná houfnice, jež má v otočné věži umístěnou 122mm zbraň D-30M. A druhý využívá podvozek BMP-1, na jehož zádi se nachází mohutná pevná nástavba se 100mm protitankovým kanonem T-12.

Šest modifikací BTR-60
Opravdu vděčným základem kubánských improvizací je obrněný transportér BTR-60, který se stal základem nejméně šesti úprav. První má v otevřené korbě 23mm dvojkanon ZU-23 a další tam nese československý 30mm dvojkanon vz. 53/59 (čili výzbroj známé „Ještěrky“); asi stojí za zmínku, že tato varianta byla pozorována už v 80. letech v Angole. Kuba dále vyvinula dvě obměny BTR-60 nesoucí otevřenou věž s 37mm protiletadlovým dvojkanonem M1939 či jeho čínskou nebo kubánskou kopií; první má tuto věž posazenou na plošině v „seříznuté“ otevřené korbě, kdežto druhá patrně vychází z verze BTR-60PB a otevřenou věž má na stropě uzavřené korby místo kulometné věžičky. Také pátá kubánská modifikace vychází z BTR-60PB a místo původní věžičky nese věž z BMP-1 se 73mm kanonem a protitankovou raketou Maljutka. Ale technicky nejpůsobivější je jistě úprava poslední, která má věž se 100mm kanonem D-10. Věž vzhledem připomíná tu z tanku T-54 a přebírá některé její části, působí však „lehčeji“ a patrně není odlitá, nýbrž svařená z pancéřových plechů. Jsou však patrné i úpravy podvozku a korby, mj. nové závěsy kol a změny krytu motorového prostoru. Velké otázky ale budí zavěšení děla, jelikož zbraň D-10 byla určena pro T-54, tj. pro vozidlo o hmotnosti víc než dvakrát větší, než jakou může mít modifikovaný kolový transportér.

Pobřežní obrana
Obranu členitého kubánského pobřeží zajišťuje několik desítek kanonů a hlavně odpalovacích zařízení protilodních řízených raket. V podstatě se jedná o čtyři varianty známého sovětského komplexu 4K51 Rubež (kód SSC-3 Styx). První je standardní odpalovací zařízení 9P51M pro dvě rakety na podvozku těžkého nákladního vozu MAZ-543M. Kuba zakoupila i čínské kopie těchto zbraní HY-1 (CSSC-2 Silkworm) a modernizovanou verzi HY-2 (CSSC-3 Seersucker); čínská startovací zařízení jsou umístěna na přívěsech, o jejichž tah se na Kubě starají nákladní vozy ZIL-131. A konečně čtvrté zjištěné provedení tvoří odpalovací kontejnery základní lodní verze systému Rubež, tj. komplexu 4K51 Termit (SS-N-2 Styx); Kubánci je totiž odmontovali z palub některých lodí, které už vesměs nebyly schopny plavby, takže rakety se dnes uplatňují na tažených přívěsech na pobřežních silnicích.

Co zůstalo z námořnictva
Kubánské námořnictvo bývalo svého času poměrně dost silné, provozovalo dokonce fregaty a oceánské ponorky, avšak tyto doby jsou nenávratně pryč. Ve službě zůstává jen jedna korveta, několik hlídkových a raketových člunů, minolovky a pomocné lodě. Část člunů Projekt 205M Moskit (třída Osa-II) přišla o své protilodní rakety ve prospěch pobřežní obrany a nejméně na jednom byl naváděcí radar nahrazen 25mm protiletadlovým dvojkanonem. Podobnou změnou prošly i některé hlídkové lodě Projekt 205P Tarantul (třída Stěnka). Na Kubě se dnes vyrábějí malé pobřežní čluny třídy Flecha (výtlak 28 tun) a existuje i tvrzení, že Kubánci postavili také několik kopií sovětských hlídkových člunů Projekt 1400M Grif (třída Žuk; výtlak 48 tun). Ale největším kubánským vojenským plavidlem je paradoxně loď Rio Damuji, jež byla zhotovena ve Španělsku jako rybářský trawler; na délku měří 107 m a má výtlak asi 3200 tun. Zřejmě od roku 2007 se užívá jako hlídkové plavidlo, k čemuž byla opatřena výzbrojí. Na přídi se nalézá věž pocházející snad z tanku T-54/55, za ní jsou instalována dvě startovací zařízení pro rakety kompletu 4K51 Termit, za můstkem je věž s 25mm dvojkanonem a na dalších místech paluby lze vidět lafety s kulomety ráže 12,7 a 14,5 mm.

Dvě záhadná plavidla
Kromě běžných hladinových tříd však loďstvo Kuby vlastně ještě minimálně dva málo známé typy lodí. V televizních záběrech z vojenských cvičení se několikrát objevilo vskutku podivné hladinové plavidlo, jež vyhlíží jako 533mm torpédomet na katamaranu se závěsným motorem. Torpédová trubice byla pravděpodobně získána z vyřazeného torpédového člunu třídy Projekt 206 Štorm (třída Turja). Dvoučlenná posádka je zcela nechráněná, ale říká se, že toto plavidlo může být „semi-submersible“, tedy schopné krátkodobého ponoření. Byly postaveny nejméně dva kusy. Druhou záhadnou lodí je nevelká, asi 20 až 30 m dlouhá ponorka, která byla viděna v havanském přístavu. Není známo, zda jde o kubánský produkt, nebo zda byla získána někde v zahraničí (značně podobné lodě totiž staví KLDR a Írán). Pravděpodobně slouží k operacím speciálních jednotek nebo ke kladení min u pobřeží.

Technika letectva
Kubánské bojové letectvo tvoří několik desítek stíhaček MiG-29, MiG-23 a MiG-21, ovšem o jejich reálné bojeschopnosti lze důvodně pochybovat. Z českého hlediska je ale nejzajímavější záhada, která se týká kubánských letadel L-39 Albatros. Československo dodalo roku 1982 na Kubu třicet kusů L-39C, tj. letounů pro základní výcvik pouze se dvěma závěsníky pro lehkou výzbroj. Fotografie ale dokazují, že minimálně jedno letadlo (trupové číslo 27) odpovídá verzi L-39ZO, protože má čtyři závěsníky a nese dvě protiletadlové řízené rakety R-60. Patrně jde o přestavbu L-39C na „provizorní“ L-39ZO, možná i s pomocí Ruska, protože je známo, že část kubánských Albatrosů prodělala generální opravy v Moskvě. Dalším vysvětlením by mohl být reexport z jiné země, jež odebrala L-39ZO (tzn. NDR, Irák, Sýrie a Libye). Dokonce ani nelze vyloučit, že jde pouze o propagandu, tedy že kubánský Albatros č. 27 dostal další dva závěsy i rakety R-60 jen „naoko“ pro účely fotografování.

Závěrečné zhodnocení
Kubánské improvizace jsou nepochybně technicky zajímavé a lze říci, že kubánská schopnost improvizovat a kombinovat skutečně dokázala trochu zlepšit úroveň pozemních sil, konkrétně zvýšit mobilitu a odolnost dělostřelectva a protivzdušné obrany. Kladně lze hodnotit též snahu využívat komponenty (zejména podvozky), jež by byly ve své původní roli jasně zastaralé, ale mohou se ještě uplatnit jako nosiče jiných zbraňových systémů. Zajímavá je určitě i schopnost Kubánců vyrábět kopie řady druhů palných zbraní od pušek po těžké kanony. Tyto dovednosti pak ještě více vyniknou při vědomí žalostného stavu kubánské ekonomiky, která je navíc silně omezována embargy. Celkově je však jasné, že ani originální technické improvizace nemohou mít větší vliv na kvalitu kubánských ozbrojených sil, které jsou stále komunistickou „armádou studené války“, jež by v moderním konfliktu nemohla uspět. O situaci na Kubě zřejmě nejvíce vypovídá nejbizarnější kubánský „vynález“, jímž je protiletadlová zbraň ZPU-1 (tedy 14,5mm kulomet KPV) uzpůsobená k tažení jízdním kolem.
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