Improvizace libyjských povstalců

Občanská válka v Libyi téměř po roce fakticky skončila. Povstalci podporovaní NATO ovládli i Kaddáfího rodné město Syrtu a sám vůdce svrženého režimu byl zabit. Skončený konflikt byl zajímavý mj. rozsáhlým nasazením improvizovaných zbraní. ATM tedy nabízí průřez spektrem provizorní bojové techniky libyjských rebelů.

V minulosti už se na stránkách ATM objevila řada článků o improvizované vojenské technice, jež vznikla mimo etablované struktury zbrojního průmyslu vyspělých zemí. Důvody ke stavbě provizorních zbraní bývají různé; někdy se jedná o důsledek embarga či snahu „zachránit“ pro použití některé prvky vysloužilých zbraní (to jsou případy Kuby a Iráku), jindy jde o produkty asymetrických válek, ve kterých „normální“ technika není dostupná či vhodná. Tak tomu bylo např. za občanské války v Jugoslávii a nejnověji právě v Libyi. Přinejmenším na počátku byly vojenské schopnosti opozice (velmi mírně řečeno) nedostatečné a nestačily na ovládnutí tanků či těžkého dělostřelectva, takže přišly ke slovu improvizace. Schopnosti povstalců se následně sice zlepšovaly (při bojích o Tripolis a Syrtu už použili větší útvary obrněných vozidel), avšak „amatérské“ nadšení a odhodlání pořád převažovalo nad profesionalitou. O tom ostatně svědčí i pohled na improvizované zbraně povstaleckých sil.

Jak postavit „technical“
Zdaleka nejrozšířenější a nejtypičtější „bojové vozidlo“ rebelů představuje prostředek, jenž se zpravidla označuje jako „technical“. Stručně řečeno, jde o původně civilní užitkový automobil doplněný improvizovanou výzbrojí. Tento pojem má původ ve válce v Somálsku v 90. letech, kde si rozmanité nevládní organizace najímaly místní milice jako ozbrojenou ochranu a říkaly tomu „technical assistance grants“ (zajištění technické pomoci), při čemž ony somálské milice často jezdily a bojovaly právě v takových vozidlech. Podobná vozidla pochopitelně existovala už dříve, ale právě Somálsko znamenalo jejich velké rozšíření a popularizaci. A další konflikt, v němž „technicals“ hrály klíčovou roli, představovala válka v Libyi, kde jsme viděli skutečně pestrou škálu těchto vozidel. Je samozřejmé, že vzhledem k provizornímu charakteru je každý „technical“ originálem, ačkoliv principiální konstrukční vzorec se nemění. Základ představuje lehké užitkové terénní auto s ložnou plochou na zádi. Bezesporu nejčastějším typem je Toyota Land Cruiser, dosti oblíbené jsou i další vozy japonské výroby (jako Toyota Hilux, Mitsubishi L200 nebo Nissan Navara), objevují se rovněž čínské automobily Tayo Grand Hiland a někdy i vozy západních značek (jako Land Rover, Jeep, Ford či Dodge). Obvyklou výzbroj pak tvoří kulomety nebo malorážové automatické kanony, umístěné na záďové ložné ploše. Při instalaci mohou nastat tři případy. Nejjednodušší je situace, kdy jde o kompletní zbraňový systém, jenž disponuje i otočnou lafetou, jako je tomu např. u střelišť řady ZPU se 14,5mm kulomety KPV (existují typy ZPU-1, ZPU-2 a ZPU-4, kde číslo udává počet kulometů na společné lafetě) či u „dvojčete“ ZU-23 se dvěma 23mm kanony. Takové střeliště se prostě jenom přichytí (obvykle přivaří) k ložné ploše. Ve druhém případě jde o zbraně, zpravidla pěchotního původu, jež mají klasickou spoušť, ale nikoliv lafetu; to jsou např. 7,62mm kulomety PK a FN MAG a 12,7mm kulomety DŠK. Pro ně je nutno z kovových profilů či trubek zhotovit novou lafetu a upevnit ji na vozidlo. Třetí a nejnáročnější situace se týká zbraní, jež byly vyjmuty z vozidel či letadel, a proto postrádají klasickou spoušť, jelikož se ovládají např. táhly. Pro ně je třeba vytvořit nejen lafetu, ale i spoušť pro ruční ovládání, pro což libyjští povstalci s úspěchem používali brzdové páky z řidítek jízdních kol. Takto byly upraveny např. 12,7mm kulomety M3 či letecké 23mm kanony GŠ-23L. Instalací zbraně „výroba“ obvykle končí, jenom někdy jsou vozidla doplněna i provizorním pancéřováním (např. ocelovými deskami na maskách chladičů). Pak už jen stačí naložit zásoby munice a vody, popř. ještě opatřit auto propagandistickými hesly či kresbami, a další hotový „technical“ může vyrazit do pouštní války.

S větší palebnou silou
Vedle kulometů a rychlopalných kanonů ovšem mohou „technicals“ převážet i jinou, ničivější výzbroj. Poměrně častá bývá mj. montáž bezzákluzových děl; nejběžnější je 106mm americká zbraň M40. Takto vyzbrojené vozy mají někdy otevřené kabiny, resp. odříznuté sloupky dveří a střechu, aby bylo možné volně manipulovat s dlouhou hlavní bezzákluzového děla. Konflikt v Libyi však z hlediska konstrukce „technicals“ znamenal hlavně velké rozšíření nápadu, jenž se opakovaně objevoval již v uplynulých letech, avšak jednalo se spíše o ojedinělou kuriozitu, kdežto ve výzbroji libyjských povstalců představuje velmi častý prvek. Jde o montáž původně leteckých raketnic pro neřízené rakety, zejména sovětské 57mm rakety S-5. Mnoho vozů nese podomácku zhotovené lafety, na nichž jsou připevněny raketnice UB-16-57 či UB-32-57 (kde se první číslo rovná počtu trubic) užívané jako provizorní reaktivní dělostřelectvo. Jak známo, odpalování raket se provádí elektrickým zápalem, což libyjští rebelové údajně vyřešili pomocí jiskřišť z domovních zvonků. Místy se objevila i různá improvizovaná vypouštěcí zařízení pro rakety S-5 (sestavovaná ze svazků trubek potřebného průměru) a někdy bylo možno vidět také raketnice B-8 s dvaceti hlavněmi pro 80mm rakety S-8. Vedle toho prokázali libyjští povstalci i značnou invenci při využívání klasických dělostřeleckých raketometů, především sovětských BM-21 Grad kalibru 122 mm. Sejmuli svazky trubic z nákladních vozidel, rozložili je a menší počty trubic (od jedné do šesti) instalovali na improvizované lafety na „technicals“. Na mnoha automobilech se objevily i dvanáctihlavňové čínské raketomety Type 63 ráže 107 mm. Kromě těchto více či méně „standardizovaných“ prostředků byly zaznamenány i různé rarity; např. na jednom automobilu byl instalován 73mm kanon 2A28 Grom z věže obrněnce BMP-1. Některé vozy nesou kombinace více zbraní, např. raketnici pro S-5 a 14,5mm kulomet či bezzákluzové dělo a jednu trubici ze 122mm raketometu Grad. A ne všechny vyzbrojené vozy byly původně užitkové automobily s ložnou plochou. Zbraně se objevily i na obyčejných cestovních vozech, např. Mazda 323 a Hyundai Sonata. Z celého spektra „technicals“ je ale třeba speciálně zmínit dva technicky opravdu vysoce zajímavé případy, dokládající vynalézavost Libyjců. Na ložnou plochu jednoho z vozidel Toyota Land Cruiser byla upevněna konstrukce z ocelových profilů, která posloužila coby základna pro celou věž z obrněnce BMP-1; filmové záběry prokazují, že tato groteskní kombinace byla schopna palby. Druhou kuriozitou je dálkově ovládané střeliště s kulometem a televizní kamerou na jednom zásobovacím automobilu. Pro ovládání zevnitř se používá displej a ovladač převzatý z DVD přehrávače.

Další nápady a vynálezy
Invence a šikovnost libyjských rebelů se samozřejmě neomezila na „technicals“, takže v jejich výbavě se objevila řada dalších pozoruhodných improvizací. Fotografie dokládají, že rebelové provozují jihoafrické obrněné transportéry Ratel, které Kaddáfího armáda nevlastnila, takže se nejedná o kořist; na jednom z transportérů je však zřejmá částečně smazaná vlajka Kataru, což naznačuje, odkud asi tato podpora přišla. Povstalci ovšem každopádně nejméně na jeden Ratel instalovali raketnici UB-16-57. Dalším obrněncem, jenž se stal předmětem úprav povstalců, je transportér M113; na jeden bylo umístěno střeliště ZU-23 a jeden exemplář velitelské varianty M577 obdržel věž z bojového vozidla pěchoty BMP-1. Povstalci dokonce zkonstruovali i cosi jako improvizovaný obrněný transportér, když vzali podvozek z buldozeru a instalovali na něj mohutnou krabicovitou nástavbu z pancéřových plechů (původ tohoto groteskního vozidla ale prozrazuje buldozerová radlice). Další zvláštností je zajímavý pokus o bojového robota; jedná se o dálkově ovládané dětské auto, jež bylo vybaveno 7,62mm kulometem. Filmové záběry ze zkoušek však ukazují, že při střelbě je vozítko kvůli zpětnému rázu téměř neovladatelné, takže se v boji zřejmě neuplatnilo. Povstalci také vyvinuli snahu ve výrobě přenosných zbraní; např. zkonstruovali improvizovaný vrhač ručních granátů nasazovaný na ústí útočné pušky. Vysoce zajímavá jsou i různá přenosná odpalovací zařízení pro již několikrát zmíněné neřízené rakety S-5, jichž rebelové ukořistili obrovská množství. Vedle instalace raketnic na „technicals“ byly vyrobeny různé provizorní „bazuky“ na odpalování jednotlivých raket. V zásadě je vždy třeba trubka vhodného průměru, zdroj elektrické energie, kabely a spoušť. Rebelové pro to dokázali upravit i vypouštěcí zařízení z přenosných protiletadlových kompletů 9K32 Strela-2, avšak do trubic je nejspíše potřeba vkládat nějaké „vložky“ pro zmenšení průměru, protože střela 9M32 měří v průměru 72 mm, tedy o 15 mm více než raketa S-5. Otázkou ovšem samozřejmě je, jak je taková zbraň účinná. Fotografické a filmové záběry střelby raketnic na automobilech svědčí o nepříliš vysoké přesnosti. Někdy se salva raket hned po vypuštění rozptýlila tak, že zasažení čehokoli muselo být věcí náhody. Došlo také k nejméně jednomu případu, kdy improvizovaný raketomet na vozidle vybuchnul a automobil zcela zničil. Provizorní zbraně povstalců ovšem i tak nakonec uspěly, jelikož rychlá auta se leckdy ukazovala jako vhodnější než těžká technika Kaddáfího jednotek, která navíc nabízela výtečné cíle pro letecké údery NATO. Válka v Libyi tak svým způsobem opět potvrdila pravdivost klasického úsloví, které platí nejen ve vojenství: „Profesionálové jsou předvídatelní. Amatéři jsou nebezpeční.“
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