Improvizace syrských povstalců

V mnoha občanských válkách se objevují nejrůznější improvizované zbraně, o kterých jsme už ostatně v ATM několikrát psali. Výjimku netvoří ani probíhající konflikt v Sýrii, protože tamní povstalci nasazují někdy opravdu zajímavou techniku.

Konflikt v Sýrii zuří přes dva roky a vedle rozdělení samotné Sýrie vedl také k rozdělení světa podle toho, na kterou stranu se různé státy, organizace i jednotlivci staví. Na tomto místě však nebudeme zkoumat politické aspekty konfliktu a zaměříme se na jednu stránku, která je velice zajímavá z vojensko-technického hlediska. Stejně jako v konfliktu v Libyi totiž povstalci mají k dispozici řadu neobvyklých provizorních zbraní.

Rozmanitá palebná síla
Většinu výbavy syrských povstalců, kteří bojují proti vládnoucímu režimu, pochopitelně tvoří technika, kterou ukořistili armádě Bašára Asada. Kromě toho však disponují mnoha zbraněmi od států, jež je více či méně skrytě podporují, a také z černého trhu, což vysvětluje přítomnost techniky západního původu v rukou opozičních jednotek. To však ještě není zdaleka všechno. Dlouhá doba trvání konfliktu a fakt, že k opozici patří mnoho technicky vzdělaných lidí (např. studentů technických oborů univerzit ze Sýrie i zahraničí), vede k tomu, že můžeme stále více vidět i nejrůznější technické improvizace. Zpravidla jde o kombinace nebo originální aplikace kořistních či jinak získaných zbraní. Fotografie z dílen opozice i samotných bojů dokládají, že opozice vyrábí „podomácku“ různá děla, granátomety, minomety a raketomety, zřejmě proto, aby se dala využít munice ukořistěná Asadovým silám. Významnou vlastností těchto zbraní je pohyblivost, a proto jsou zpravidla koncipovány tak, aby je mohl táhnout či převážet obyčejný osobní či užitkový automobil. Objevují se také případy dálkově ovládaných střelišť; zpravidla jde o zbraň (např. 7,62mm pušku FN FAL) na lafetě s webovou kamerou a dálkovým řízením, které se provádí pomocí notebooku. Kromě takových sofistikovaných nápadů se však objevují i zbraně takříkajíc z opačného pólu „technologického spektra“, např. různé katapulty či praky, které povstalci používají k vrhání granátů a bomb.

Bojová vozidla povstalců
Podobně jako v dalších konfliktech v arabském a africkém světě se také v Sýrii rozsáhle užívá prostředek známý jako „technical“. V podstatě jde o nákladní automobil, na jehož ložné ploše se nalézá otočná lafeta s rychlopalnou zbraní. (Podrobnosti o vzniku jména a o konstrukci této kategorie vozidel najdete v ATM 12/2011.) Nejčastější platformu představují auta japonských značek, např. Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux či těžší Mitsubishi Fuso Canter, ale objevují se rovněž vozy jihokorejské (Hyundai), ruské (GAZ), americké (Chevrolet) a západoevropské (včetně slavných Land Roverů). Obvykle nesou na korbě kulomety ráže 7,62, 12,7 či 14,5 mm na různých typech střelišť a lafet, větší palebnou sílu pak nabízejí 23mm kanony, nejčastěji ve formě dvojkanonu ZU-23. Jinou variantu výzbroje reprezentují bezzákluzová děla či raketnice pro neřízené rakety, a to jak původu pozemního (mj. ze 122mm raketometů BM-21 Grad), tak leteckého (pro rakety ráže 57 či 80 mm). Zbraně bývají na „technicals“ obvykle namontovány úplně volně, resp. bez ochrany pro střelce, ale občas se okolo nich objevují různé pancéřované kryty, někdy dokonce otočné, čímž vznikají jakési provizorní „věže“. Ale určitě největší práci musela dát stavba vozů, na které byly namontovány 73mm kanony 2A28 z BMP-1, v nejméně jednom případě dokonce i s kompletní otáčející se věží na nástavbě nákladního vozu. Otázkou samozřejmě zůstává, jak přesně a účinně dovede taková kombinace střílet, nepochybně ovšem jde o významný příspěvek k palebné síle povstalců.

Obrněnec Sham II
Zatím snad nejzajímavější a nejpropracovanější zbrojní improvizaci z výzbroje syrské opozice představuje provizorní „obrněný transportér“ Sham II, jenž dostal označení podle starověkého jména dnešní Sýrie. Vozidlo Sham I bylo dle fotografií v podstatě jen „technical“ s přídavným pancířem pro řidičskou budku, kola a motor, kdežto Sham II, jenž byl zahraničním novinářům předveden v listopadu 2012, představuje daleko pokročilejší konstrukci. Jako základ posloužil podvozek užitkového automobilu, na němž je usazena zcela nová karosérie, svařená ze zhruba palec silné oceli. Podle tvrzení povstalců by měla odolat i zásahu z kanonu ráže 23 mm, ale to se zdá jako značně nadsazený údaj. Ale nejvíce pozornosti vzbudila výzbroj a elektronika této improvizace. Na střeše obrněnce Sham II se nachází kulomet PK ráže 7,62 mm, jehož lafeta je vybavena kamerou a dálkovým řízením. Zbraň obsluhuje uvnitř sedící střelec, jenž před sebou vidí obraz z kamery na velkém LCD monitoru. Trochu groteskně ale působí samotné ovládání kulometu, k němuž slouží ovladač z herního systému Sony PlayStation. Kromě oné kamery na lafetě kulometu má Sham II i čtyři další kamery, a sice tři vepředu a jednu vzadu; obraz z nich je zobrazován na druhém LCD monitoru před řidičem. Takový improvizovaný obrněnec nemá pochopitelně šanci třeba proti Asadovým tankům, v městském boji by však užitečný být mohl, třeba už jen tím, že bojovníkům opozice dodá psychologickou podporu. A jak známo, to může v asymetrickém konfliktu sehrát velice důležitou roli.

Lukáš Visingr
Foto: Shaam.org, AFP, archiv

Publikace: ATM 9/2013

