Kubánské kombinace:
Obrněná technika z exotického ostrova

Ozbrojené síly Kuby dosud disponují rozsáhlým arzenálem techniky sovětského původu. Nejde však zdaleka jenom o původní vzory, protože inženýři na „Ostrově svobody“ se již před řadou let pustili do kombinování různých podvozků a zbraní. 

Nezvyklé kombinace podvozků a výzbroje dnes většinou spatřujeme u nestátních ozbrojených skupin ve třetím světě. K podobným postupům se však občas uchylují také armády států, které tak chtějí využít dostupné součásti různých zbraňových systémů, nejčastěji se záměrem zvýšit odolnost a pohyblivost dělostřeleckých a protiletadlových zbraní. Mezi dnes nejzajímavější se řadí Kuba, kde vznikl opravdu dlouhý seznam takových kombinací, ačkoliv se zdá, že některé z nich existují pouze v několika málo kusech, navíc asi ne úplně identických. Pozoruhodné ale je, že jeden z těchto typů byl už dokonce exportován.

Komplety na podvozcích tanků
Obecně lze konstatovat, že většinu kubánských kombinací tvoří podvozky obrněných vozidel, na nichž se nacházejí lafety pro dělostřelecké a protiletadlové systémy. Vedle toho vzniklo též několik pozoruhodných zbraní na podvozcích nákladních automobilů. Přehled můžeme začít u derivátů sovětského tanku T-34-85, protože Kuba pořád patří mezi země, kde tento legendární obrněnec ještě slouží. Jde ovšem o poválečná provedení, která se liší mj. novými pojezdovými koly či vysílačkami. Určitá část jich posloužila také jako základy pro samohybné systémy, jež nesou např. 130mm polní kanony M-46, 122mm houfnice D-30, 100mm protitankové kanony T-12 či 100mm protiletadlová děla KS-19. V silách protivzdušné obrany se uplatňují i novější vozidla T-54/55, jež se stala základem pro samohybné komplety s dvojicí 57mm kanonů S-60 (od známého ZSU-57-2 se liší jinak řešenou věží) a pro mobilní varianty raketových kompletů S-75 Dvina a S-125 Pečora. Na podvozcích z tanků figurují jak vypouštěcí zařízení raket, tak i radiolokátory SNR-75 a SNR-125. Z pásových vozidel lze uvést ještě bojová vozidla pěchoty, protože dělostřelecké komplety vznikly také na šasi BMP-1. První z typů má 122mm houfnici D-30, kdežto na druhém se nachází 100mm kanon T-12. Pásový protiletadlový komplex 9K35 Strela-10 byl pak modifikován tak, že místo čtyř původních raket 9M37 nese dvě tyto rakety a dvě původně letecké střely typu R-60. Na samohybné kanonové systémy ZSU-23-4 Šilka byly přidány původně přenosné raketové systémy 9K32 Strela-2.

Deriváty transportéru BTR-60
Vděčným předmětem konverzí je rovněž obrněný transportér BTR-60PB. Na několika kusech se objevily upravené věže z bojových vozidel pěchoty BMP-1 se 73mm kanony 2A28 Grom a řízenými raketami Maljutka a na řadu dalších byly umístěny protiletadlové dvojkanony. Jedná se o praxi, jež vznikla již v době kubánské intervence v Angole, kde tyto kanony sloužily jako zbraně palebné podpory v pozemních bojích. Na upravených osmikolových transportérech tak můžeme nejčastěji spatřit sovětská 23mm střeliště ZU-23-2, ale občas také 30mm dvojkanony vz. 53 pocházející z Československa nebo 37mm dvojkanony Typ 65 původem z Číny. Patrně nejzajímavější kubánskou kombinací na tomto základě je ovšem vozidlo BTR-100, které se dá popsat jako stíhač tanků či vozidlo palebné podpory na velmi přepracovaném šasi BTR-60PB. Tvary věže evidentně kopírují věž T-55 a je v ní instalován 100mm tankový kanon D-10T, ale věž má slabší pancéřování a podvozek „šedesátky“ doznal velkých úprav, aby dokázal vydržet zpětný ráz tankového děla. Výše zmíněný sovětský dvojkanon ZU-23-2 byl umístěn rovněž na starší šestikolový transportér BTR-152, zatímco lehký obrněnec BRDM-2 se dočkal přestavby na nosič 120mm plukovního minometu PM-38. Navíc je známa jeho verze, jež má dvě letecké raketnice UB-32-57 pro 57mm neřízené rakety S-5. Úpravy se dočkal i protiletadlový komplet 9K31 Strela-1, tedy jeden z derivátů BRDM-2; byla totiž identifikována jeho úprava, která má dvojici původně protiletadlových řízených střel R-13M.

Na šasi nákladních vozů KrAZ
Kubánci zhotovili také řadu modifikací nákladních automobilů KrAZ-255B, mezi které náleží zejména dělostřelecké systémy řady Jupiter. První dva typy této série mají 130mm děla M-46, přičemž se liší tím, že typ Jupiter I má budku řidiče otevřenou, kdežto u kompletu Jupiter II je uzavřená. Stejně je tomu u typu Jupiter III, který má ovšem 122mm houfnici D-30. Komplexy Jupiter IV a V se odlišují úplně novou nízkou a pancéřovanou kabinou, do jejíhož „rozpůlení“ lze během jízdy sklopit hlaveň děla. „Čtyřka“ nese 122mm polní dělo A-19, kdežto na „pětce“ je opět umístěn známý 130mm polní kanon M-46. Existuje ještě jeden kubánský dělostřelecký systém na šasi KrAZ-255B, a sice typ Frontera, na kterém se nachází původně protiponorkový raketomet RBU-6000 Smerč-2 s dvanácti hlavněmi kalibru 213 mm. Na šasi KrAZ-255B bylo postaveno také obrněné vozidlo Paquito, což je cosi jako obdoba BTR-152; výzbroj tvoří opět střeliště ZU-23-2. Oním jediným exportovaným typem je obrněný automobil David, zvaný též Iguana a užívající podvozek GAZ-66; několik kusů bylo v březnu 2017 spatřeno v Angole. Na závěr lze zmínit ještě dva kubánské raketové systémy pobřežní obrany, které jsou umístěny na tažených návěsech. Systém Remulgadas je fakticky palebná část typu 4K51 Rubež, která byla sejmuta z šasi těžkého nákladního vozu MAZ-543, kdežto systém Bandera VI využívá trubice s protilodními raketami P-15, jež zřejmě pocházejí z již vyřazených člunů. Ruským systémům pobřežní obrany se budeme blíže věnovat v příštím čísle.
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Přehled kubánských kombinací vojenské techniky
Kubánské označení
Podvozek
Výzbroj
AAP-T-130
T-34-85
130mm M-46
AAP-T-122
T-34-85
122mm D-30
AAP-T-100
T-34-85
100mm T-12
AAPMP-100
T-34-85
100mm KS-19
T-54-57-2 / T-Duplex-57
T-54/55
2x 57mm S-60
(?)
T-54/55
S-125 Pečora
(?)
T-54/55
S-75 Dvina
CATAP-100 / BMP-1-100
BMP-1
100mm T-12
AAP-BMP-122 / BMP-1-122
BMP-1
122mm D-30
BTR-100
BTR-60PB
100mm D-10T
BTR-60-73M
BTR-60PB
73mm 2A28 Grom
BTR-60-37-2 / Duplex-BTR-37 
BTR-60PB
37mm Typ 65
BTR-60-30-2 / Duplex-BTR-30
BTR-60PB
30mm vz. 53
BTR-60-23-2 / Duplex-BTR-23
BTR-60PB
23mm ZU-23-2
BTR-152-23-2 / Yatare-23
BTR-152
23mm ZU-23-2
Canimar-57
BRDM-2
2x 57mm UB-32-57
(?)
BRDM-2
120mm PM-38
(?)
9K31 Strela-1
2x R-13M
(?)
9K35 Strela-10
2x R-60
(?)
ZSU-23-4
2x Strela-2
Jupiter I a II
KrAZ-255B
130mm M-46
Jupiter III
KrAZ-255B
122mm D-30
Jupiter IV
KrAZ-255B
122mm A-19
Jupiter V
KrAZ-255B
130mm M-46
Frontera
KrAZ-255B
213mm RBU-6000
Paquito
KrAZ-255B
23mm ZU-23-2
David / Iguana
GAZ-66
7,62mm SGM/PKT
Remulgadas
Návěs
4K51 Rubež
Bandera VI
Návěs
P-15 Termit
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